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წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის/
სოციალური მომსახურების სააგენტოს შიდა ტრენერებისათვის განკუთვნილ
კონსოლიდირებულ სახელმძღვანელოს, რათა მათ შეძლონ დეპარტამენტის/სააგენტოს
ახალი თანამაშრომლების და იმ ახლად დაქირავებული თანამაშრომლების სოციალიზაციის პროცესის უზრუნველყოფა, რომლებიც მუშაობენ დასაქმების ხელშეწყობის
სერვისების მიწოდების კუთხით, სააგენტოს რეგიონალურ და ადგილობრივ ცენტრებში
და ასევე სააგენტოს საბაზისო სერვისების მიწოდების თაობაზემათთვის ტრენინგის
ჩატარება. ამავე დროს, ტრენინგის სახელმძღვანელოს დანიშნულებაა დეპარტამენტის/
სააგენტოს მუდმივი თანამშრომლებისათვის, დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების
შესახებ შემდგომი ტრენინგების ჩატარება.
ტრენინგის სახელმძღვანელო ასევე განკუთვნილია სოციალური მომსახურების სააგენტოს,
კონკრეტულად კი დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის და სააგენტოს რეგიონალურ
და ადგილობრივ ცენტრებში არსებული დასაქმების განყოფილებების მიმართულებათა
მენეჯერებისათვის ტრენინგის პროგრამების ჩასატარებლად. ტრენინგის მასალაში
გაერთიანებულია თეორიული ცოდნა, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო უნარჩვევები,
ბიზნეს პროცესები და მომსახურების მიწოდების პროცედურები, რაც უნდა გააჩნდეთ
იმ თანამშრომლებს, რომლებიც სამუშაოს მაძიებლებსა და დამსაქმებლებსუწევენ
დასაქმებასთან დაკავშირებულ მომსახურებას.იგი მიმართულია კონკრეტულად ორი
ძირითადი ტიპის თანამშრომლებზე: დასაქმების კონსულტანტებსა და დასაქმების
აგენტებზე.
სახელმძღვანელო დაყოფილია სამ თავად. პირველი თავის მიზანია თანამშრომლებისათვის
სააგენტოს/დეპარტამენტის ორგანიზების, მისი სტრუქტურისა და კულტურის
გაცნობა. მეორე თავი ფოკუსირებულია სააგენტოს ძირითად საქმიანობაზე დასაქმების
მომსახურების სფეროში, სადაც I და II მოდულები ეთმობამომავალი დასაქმების
კონსულტანტების ტრენინგს, III მოდული - დასაქმების აგენტების ტრენინგს და IV და
V მოდულები უნივერსალურია ორივე ზემოთხსენებულისათვის. მესამე თავი ეძღვნება
მენეჯერების (სააგენტოს დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების მიმართულებით)
ტრენინგს.
არსებობს ამ დოკუმენტის ელექტრონული ვერსიაც, სადაც შიდა ტრენერებს შეეძლებათ
მოიძიონ ასევე ტრენინგის ჩასატარებლად საჭირო სხვა დამხმარე დოკუმენტები (ppt
პრეზენტაციები, კონკრეტული შემთხვევების კვლევები და ა. შ.).

trening saxemZRvanelo

5

ახალი თანამშრომლის სოციალიზაციის პროცესის შემუშავების
გზამკვლევი
1. ახალი თანამშრომლისათვის მისაწოდებელი ინფორმაცია
ახალმა თანამშრომელმა უნდა მიიღოს ორი ტიპის ინფორმაცია - ორგანიზაციული
ინფორმაცია და სამუშაოსთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ორგანიზაციული
ინფორმაცია ყველაზე კარგად არის წარმოდგენილი ყოვლისმომცველ და მარტივად
გამოსაყენებელ ფორმატში, ახალი თანამშროლის სოციალიზაციისათვის საჭირო
სახელმძღვანელოში. სახელმძღვანელო შემუშავებულია ელექტრონულ ფორმატში,
რათა არსებობდეს აუცილებელი განახლების და/ან თემების ჩამონათვალის გაზრდის ან
შემცირების შესაძლებლობა. ახალმა თანამშრომელმა უნდა მიიღოს ბუკლეტი პირველ
სამუშაო დღეს.
ორგანიზაციული საკითხების შესახებინფორმაცია(მაგალითები):
• სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზანი და სტრუქტურა
• სოციალური მომსახურების სააგენტოს/დასაქმების პროგრამების
დეპარტამენტის მიზანი და სტრუქტურა
• განხორციელებული სახელმწიფო პროგრამები
• რეგიონალური და ადგილობრივი ოფისების ადგილმდებარეობა
• ვინ ვინარის დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტში
• არსებითი პოლიტიკა - სამუშაო საათები, დასწრება, შვებულება და ა. შ.
• EMS, Worknet, Sharing
• პიროვნული და პროფესიული განვითარებისა და ტრენინგის შესაძლებლობები
• პროფესიონალიზმი
• დისციპლინა
• სამუშაო საათები, სამსახურში არყოფნის დრო
• სამუშაოს შესრულების მართვა
• თანაბარი შესაძლებლობებ, ანტი ბულინგი
• ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
• ქცევის კოდექსი
• კომუნიკაციები (ტელეფონი, ინტერნეტი)
• სასარგებლო ბმულები
სამუშაოსთან დაკავშირებული ინფორმაცია უნდა განემარტოს ახალ თანამშრომელს მისი
ზემდგომი თანამშრომლისა და მენტორის მიერ, ახალ სამუშაო ადგილზე ყოფნის პირველ
რამდენიმე დღეში. სამუშაოსთან დაკავშირებული ინფორმაციის მაგალითებია:
• თანამდებობასთან დაკავშირებული მოვალეობები და პასუხისმგებლობები; სამუშაოს აღწერილობის დეტალები
• ანგარიშგების და ზედამხედველობის იერარქია
• ურთიერთდაკავშირებული ამოცანები და კოლეგები, რომლებიც ასრულებენ ამ
ამოცანებს
• პროცედურული სახელმძღვანელოები (მაგ. Worknet-ის მომხმარებელთა სახელმძღვანელო; დამსაქმებლებისათვის მომსახურების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო; სამუშაოს მაძიებლებისათვის მომსახურების მიწოდების
მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო; დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო).
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2. ახალი თანამშრომლის სოციალიზაციის პროცესის შემუშავების
გზამკვლევი
2.1. დასაქმებამდე
მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ახალ თანამშრომელს გააჩნია სათანადო
სამუშაო ადგილი და ყველაფერი, რაც მას სჭირდება მუშაობის დაწყებისათვის,
სამსახურში ყოფნის პირველი დღიდან.
ახალი თანამშრომლის უშუალო ზემდგომი თანამშრომელი პასუხისმგებელი იქნებაახალი
თანამშრომლის სოციალიზაციის პროგრამის მომზადებაზე. ახალი თანამშრომლისათვის
ორგანიზაციაში ადაპტირების პროცესში დახმარების გაწევის მიზნით, ზედამხედველი
დაუნიშნავს ახალ თანამშრომელს “მენტორს”, პირველი თვის განმავლობაში. მენტორი
უნდა იყოს გამოცდილი კოლეგა, რომელსაც გააჩნია მსგავსი სამუშაო მოვალეობები.
მოცემულ პროცესს გააჩნია რამდენიმე ფაზა:
•
•
•
•
•

დასაქმებამდე
მისალმება და პირველი დღის შესავალი სესია, პირველ დღეს
ინფორმაცია, რომელიც უნდა მიეწოდოს ახალ თანამშრომელს
პროგრესის შეფასების შეხვედრა
ტრენინგი (თემები, ხანგრძლივობა, გრაფიკი), თუ ეს სათანადოა

სოციალიზაციის პროცესის შემუშავებისას, შესაძლოა განვიხილოთ შემდეგი კითხვები:
• რა უნდა იცოდეს ახალმა თანამშრომელმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს/
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის სამუშაო გარემოს შესახებ, იმისათვის,
რომ იგრძნოს თავი კომფორტულად და თავდაჯერებულად?
• როგორი სამუშაო გარემო იქნება უზრუნვლყოფილი იმისათვის, რომ ახალმა
თანამშრომელმა იგრძნოს თავი კომფორტულად, სასურველად და დაცულად?
• რომელი ტექნიკური და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა დასჭირდება ახალ
თანამშრომელს იმისათვის, რომ შეასრულოს საკუთარი მოვალეობები?
• როგორ დაინიშნება მენტორი, რომელიც დაეხმარება მას პირველი თვის
განმავლობაში?
• როგორ მოხდება იმის უზრუნველყოფა, რომ მენტორი ხელმისაწვდომი იქნება მის
დასახმარებლად, პირველი თვის განმავლობაში?
2.2 პირველი დღე
მისალმებისა და შესავალის სესიის მომზადებისას, ზემდგომმა თანამშრომელმა შესაძლოა
განიხილოს შემდეგი:
• რა უნდა იცოდეს ახალმა თანამშრომელმა იმისათვის, რომ შეეძლოს საკუთარი
სამუშაო ამოცანების შესრულება?
• როგორი შთაბეჭდილება გსურთ რომ დარჩეს ახალ თანამშრომელს მის პირველ
დღეს?
• რა პოლიტიკებსა და პროცედურებს უნდა გაეცნოს ახალი თანამშრომელი პირველ
დღეს ან პირველ თვეში?
• როგორ შეიძლება მოხდეს ახალი თანამშრომლის წარდგენა მისი კოლეგებისათვის,
იმგვარად, რომ მან არ იგრძნოს თავი გუნდის სასურველ და საჭირო ევრად?
• როგორ მოხდება მენტორის როლის და მისი ხელმისაწვდომობის განმარტება?
• როგორ მოხდება ახალი თანამშრომლის პროგრესის მონიტორინგი და შეფასება?
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მისალმებისა და შესავალის სესიის სცენარის ნიმუში:
•
•
•
•
•
•
•
•

მიესალმეთ ახალ თანამშრომელს და წარუდგინეთ მისი მენტორი
განუმარტეთ მენტორის როლი და მისი ხელმისაწვდომობა
წარუდგინეთ ახალი თანამშრომელი კოლეგებსა და მენეჯმენტს
ჩამოატარეთ და დაათვალიერებინეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს/
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის განყოფილებები
განუმარტეთ მას სოციალიზაციისპროცესი და გადაეცით სოციალიზაციისათვის
საჭიროჩამონათვალი და სახელმძღვანელო
განუმარტეთ მას პროგრესის შეფასების შეხვედრების მიზანი და სიხშირე
განსაზღვრეთ ნებისმიერი ტრენინგის საჭიროებები, თუ ეს შესაძლებელია
განუმარტეთ მას არსებითი საკითხები:კომპიუტერის, ინტერნეტის, ტელეფონის
ხელმისაწვდომობა, სამუშაო ადგილი, ფორმები, შაბლონები

2.3. პირველი 4 კვირა
პირველი 4 კვირის განმავლობაში, ახალი თანამშრომელი გაეცნობა მუშაობის და
კომუნიკაციის ყველა სათანადო პროცედურებს, მის გუნდს, კოლეგებსა და პარტნიორებს:
• უზრუნველყავით, რომ გამოსაცდელი ვადა განხილული და გაგებულია, ანუ,
იგულისხმება დისციპლინა, ქცევა და მუშაობის შესრულების მოსალოდნელი დონე,
კონფიდენციალურობის წესების ჩათვლით. განსაზღვრეთ ტრენინგის საჭიროებები
სოციალური მომსახურების სააგენტოს/დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის
ელექტრონული სისტემების და/ან მონაცემთა ბაზების (Sharing, EMS და Worknet)
გამოყენებასთან დაკავშირებით.
• უზრუნველყავით, რომ ახალი თანამშრომელი ათვითცნობიერებს სოციალური
მომსახურების სააგენტოს/დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ფინანსურ
მარეგულირებელ წესებსა და პროცედურებს და სად მოიძიოს შემდგომი
სახელმძღვანელო წესები;
• გაითვალისწინეთ მისი შემდგომი წარდგენა ძირითადი თანამშრომლებისთვისა და
პარტნიორებისათვის, უშუალო სამუშაო სივრცის გარეთ;
• აწარმოეთ რეგულარული დისკუსიები პროგრესის შეფასების შესახებ, რათა
შემოწმდეს პროგრესი, სამუშაო და სასწავლო ამოცანებთან მიმართებაში.
უზრუნველყავით შესაძლებლობის არსებობა ახალი თანამშრომლებისათვის,
რომ განიხილონ ნებისმიერი პრობლემები საკუთარ უშუალო ზემდგომ
თანამშრომლებთან;
• დაგეგმეთ სამუშაოს შესრულების დონის შეფასების შეხვედრა, სოციალიზაციის
პერიოდის დასასრულს. განსაზღვრეთ ტრენინგის საჭიროებები და სასწავლო
ამოცანები შემდეგი 6 თვისათვის და დაგეგმეთ სამუშაოს შესრულების დონის
შეფასების შემდეგი შეხვედრა უშუალო ზემდგომ თანამშრომელთან.
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აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის დაძმობილებულ მხარეებს.

TABLE OF CONTENT

სარჩევი

მისალმება ..................................................................................................................................................... 12
1.

შესავალი ............................................................................................................................................... 13

2.

ვინ ვართ ჩვენ? ..................................................................................................................................... 13

3.

ჩვენი მისია ........................................................................................................................................... 15

4.

რას ვსაქმიანობთ?................................................................................................................................ 15

5.

ჩვენი კლიენტები და პარტნიორები ................................................................................................ 17

6.

ჩვენი პრინციპები ................................................................................................................................ 17

7.

ჩვენი მთავარი პარტნიორები............................................................................................................ 18

8.

ჩვენი სამუშაო გარემო ........................................................................................................................ 18

9.

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სამსახურში .............................................................................. 19

10. სამუშაო საათები.................................................................................................................................. 19
11. ელექტრონული მართვის სისტემა ................................................................................................... 20

მისალმება
მოგესალმებით, გილოცავთ ჩვენს გუნდში მოხვედრას და გისურვებთ წარმატებას!
ჩვენი გუნდის თითოეული წევრი ორიენტირებულია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, თითოეული მოქალაქის დასაქმების ხელშეწყობის მაქსიმალურ უზრუნველყოფაზე. ჩვენ ვზრუნავთ თქვენს ხვალინდელ დღეზე.
ჩვენი დევიზია - საქართველო უმუშევრობის გარეშე. ერთად ყველაფერს შევძლებთ!
პატივისცემით,
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი
ქალბატონი მარიამ ბეზარაშვილი.

ჩვენი მოლოდინები :
იმედს გვაქვს, რომ გახდებით ჩვენი გუნდისღირსეული წევრი, პირნათლად
შეასრულებთ თქვენზე დაკისრებულ მოვალეობას და იქნებით კოლეგიალური.
თქვენს

ჩართულობას

ჩვენი

დეპარტამენტის

საქმიანობაში,

თქვენს

კეთილსინდისეირ დამოკიდებულებას საქმისადმი, თქვენი შესაძლებლობებისა და უნარ ჩვევების მაქსიმალურ გამოვლენას

დიდი მნიშვნელობა

აქვს სააგენტოში განსახორციელებელი საქმიანობის წარმატებით შესრულებაში, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს დასაქმების ხელშეწყობას.
წინასწარ გიხდით მადლობას გაწეული შრომისათვის.
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1. შესავალი
ეს სახელმძღვანელო შეიქმნა ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის ფარგლებში
„დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის (ESS) შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში“. სახელმძღვანელოს მიზანია, დაეხმაროს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტში მოსულ ახალ თანამშრომელს ადაპტაციის პროცესში.
სახელმძღვანელოში თავმოყრილია ძირითადი ინფორმაცია დასაქმების პროგრამების
შესახებ.
ჩვენი სერვისების/პროგრმამების, აქტივობების მოკლე აღწერა. ასევე,
ინფორმაცია ელექტრონული სისტემების შესახებ, სასარგებლო ინფორმაცია და ბმულები.
პრაქტიკული რჩევები, რომელიც დაგეხმარებათ ყოველდღიურ საქმიანობაში.

2. ვინ ვართ ?
სოციალური მომსახურების სააგენტო არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი. (შექმნილი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების №190/ნ. 2007 წლის 27 ივნისი ქ. თბილისი
საფუძველზე) სოციალური მომსახურების სააგენტოს ძირითადი მიზანია ქვეყნის
მოსახლეობის სოციალური გასაცემლებით, ჯანდაცვისა და სოციალური სახელმწიფო
პროგრამებით მაქსიმალური უზრუნველყოფა.
სახელმწიფო პენსია, სოციალური დახმარება, ჯანმრთელობის დაზღვევა, შეზღუდული
შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა სათანადო უზრუნველყოფა, მზრუნველობა
მოკლებული ბავშვების მეურვეობა-მზრუნველობა - ეს ის საკითხებია, რაზეც პასუხისმგებლობა აკისრია სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი (ESS) ახორციელებს სოციალური მომსახურების
სააგენტოს ერთ-ერთ (დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურება) სერვისს-საშუამავლო
მომსახურებას დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის, რეგიონალურ და
რაიონულ დონეებზე. როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემადგენელი
ნაწილი, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი ანგარიშ ვალდებულია საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ასევე საქართველოს
მთავრობისა და მოსახლეობის წინაშე.
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურა:
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3. ჩვენი მისია:
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს სამუშაოს
მაძიებელს შესაფერისი ვაკანსიის მოძიებაში. დაეხმაროს სამუშაოს მაძიებლებს, რათა
გაიზარდოს მათი კონკურენტუნარიანობა შრომის ბაზარზე.

4. რას ვაკეთებთ?
დასაქმების

პროგრამების

დეპარტამენტი

სოციალური

მომსახურების

სააგენტოში

შემავალი სტრუქტურული ერთეულია, რომლის ძირითადი მიზანია დასაქმების სფეროსა და შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში სახელმწიფო პოლიტიკის
გატარების

უზდრუნველყოფა,

დასაქმების სახელმწიფო

პროგრამების

შემუშავება,

განხორციელება, ადმინისტრირება და მონიტორინგი. „შრომის ბაზრის ინფორმაციების
მართვის სისტემის" (LMIMS) მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი და რეკომენდაციების
შემუშავება, დასაქმებისა და შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში,
სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების საქმიანობის ხელმძღვანელობა, კოორდინაცია,
მონიტორინგი,

ზედამხედველობა,

საჭიროების

შემთხვევაში,

მეთოდური

და

პრაქტიკული დახმარების გაწევა.

სად ?
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ცენტრები:
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დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის სტრუქტურა:

დასაქმების მაძიებელთა აღრიცხვის სამმართველო („შრომის ბაზრის საინფორმაციო
მართვის სისტემის LMIMS-ის ადმინისტრირების სამმართველო) რომლის ძირითადი
ფუნქციაა დამსაქმებლებთან და სამუშაოს მაძიებელებთან ურთიერთობა.
სხვა ფუნქციები :
 „შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემის" ადმინისტრირება;
 „შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემის" მუშაობის დანერგვისათვის
საჭირო სამუშაოების კოორდინაცია, შემდგომი ადმინისტრირება, განვითარებაში
მონაწილეობა და ამ მიმართულებით შესრულებული სამუშაოების ანალიზი;
 „შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემით" სარგებლობისათვის შიდა და
გარე მომხმარებლების სწავლების ორგანიზება;
 საშუამავლო მომსახურების განვითარება.
დასაქმების პროგრამების სამმართველო - რომლის ძირითადი ფუნქციაა დასაქმების
პროგრამების განხორციელება.
სხვა ფუნქციები :


დასაქმების

სახელმწიფო

პროგრამების

განხორციელება და/ან

ადმი-

ნისტრირება და/ან მონიტორინგი;


დასაქმების სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის შემუშავებაში მონაწილეობის

მიღება და/ან რეკომენდაციების მომზადება;

დასაქმების სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის განხორციელებისათვის საჭირო
საინფორმაციო მასალების მომზადება, მათი ადმინისტრირებისა და/ან მონიტორინგისათვის საჭირო მეთოდური მითითებების შემუშავება;


დასაქმების

სახელმწიფო

პროგრამ(ებ)ის

მიმდინარეობისა

და

განხორციელების შესახებ ანგარიშების მომზადება და ხელმძღვანელობისათვის
წარდგენა;


დასაქმების ფორუმების ორგანიზება.
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ჩვენი პროგრამები და სერვისები:

 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა;
 საშუამავლო მომსახურების გაწევა;
 სამუშაოს მაძიებელთათვის ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტირების
გაწევა თემაზე : შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაცია, თვითშეფასება, CV და
სამოტივაციო წერილის შედგენა, გასაუბრებაზე გასვლის ტექნიკა;
 შრომის

ბაზარზე

მოთხოვნა–მიწოდების

ტენდენციების

გამოვლენისა

და

კვლევითი საქმინობის ხელშეწყობა;
 პროფ.

კონსულტაციისა

და

კარიერის

დაგეგმვის

მომსახურების

გაწევა

მუნიციპალურ დონეზე;
 დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება;
 დასაქმების ფორუმი.

5. ჩვენი მომხმარებლები და პარტნიორები
ჩვენი ძირითადი მომხმარებლები არიან :
 სამუშაოს მაძიებლები, პირები რომლებიც ეძებენ სამსახურს , ასევე
დასაქმებულები , რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ახალი სამუშაო
ადგილებით;
 დამსაქმებლები;

6. ჩვენი პრინციპები:
მომხმარებლებთან მუშაობის პროცესში დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი
ხელმძღვანელობს შემდეგი პრინციპებით:

ეფექტურობის პრინციპი: დეპარტამენტი რეგიონულ და ცენტრალურ დონეზე დროულ
და ხარისხიან სერვისს აწვდის მომხმარებლებს ეფექტური ადამიანური რესურსების,
პროგრამირების, ფინანსური და მატერიალური რესურსების გამოყენების ხარჯზე.
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თანამშრომლობის პრინციპი: დეპარტამენტი რეგიონულ და ცენტრალურ დონეზე
თანამშრომლობს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. პრინციპი გულისხმობს, დაინტერესებულ

მხარეებთან ორმხრივ თანამშრომლობას, პატივისცემას მომსახურების

განვითარების ყველა ეტაპზე.

პასუხისმგებლობისა და პროფესიონალიზმის პრინციპი: კომპეტენციის ფარგლებში,
დეპარტამენტის თანამშრომლები საქმეს ასრულებენ პასუხისმგებლობით და პროფესიონალურად, მათი მუშაობა არის გამჭვირვალე და შედეგზე ორიენტირებული.

უწყვეტი განვითარების, ხარისხის გაუმჯობესების, საიმედოობისა და ხელმისაწვდომობის პრინციპი: დეპარტამენტი უზრუნველყოფს მონიტორინგს სამუშაო
პროცესზე, რათა უზრუნველყოს უწყვეტი მომსახურების გაუმჯობესების ზრდა. ახალი
მეთოდებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით უზრუნველყოფს სამუშაო
პროცესის ეფექტურობის ზრდას.

პერსონალური მონაცემების დაცვის პრინციპი: დეპარტამენტი იცავს მომხმარებლის
პირად ინფორმაციას და კონფიდენციალურობას კანონის შესაბამისად.

7. ჩვენი პარტნიორები
ჩვენი ძირითადი პარტნიორები არიან:
 დაწესებულებები და ორგანიზაციები რომლებიც ახორციელებენ აქტიურ შრომის
ბაზრის პოლიტიკას (პროფესიული კოლეჯები, არასამთავრობო ორგანიზაციები,
უნივერსიტეტები, დამსაქმებლები);
 დამსაქმებელთა ორგანიზაციები და ასოციაციები;
 პროფკავშირი;
 სამთავრობო ინსტიტუტები.

8. ჩვენი სამუშაო გარემო
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის

მიზანია შეინარჩუნოს სამუშაო გარემო

სადაც უზრუნველყოფილი იქნება პირადი და პროფესიული ზრდა. შექმნას ისეთი
გარემო, სადაც პასუხისმგებლობა

თანაბრად იქნება გადანაწილებული თითოეულ

თანამშრომელზე, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს სამუშაოს ჯეროვნად შესრულებაში.

დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტში დასაქმებულისათვის სავალდებულო
მოთხოვნებია:
 სწრაფი ურთიერთობა და თანამშრომლობა ერთმანეთთან;
 სამართლიანი, ღირსეული და ურთიერთპატივისცემის პრინციპის დაცვა
თითოეულ თანამშრომელთან;
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 ობიექტური, სასიამოვნო,თავდაბალი, გუნდური პრინციპებით მოაზროვნე;
 სამომავლო გეგმები თანაბრად გასაგები უნდა იყოს ყველასათვის, ამიტომ
შიდა კომუნიკაციის ხარისხი გამუდმებით უნდა იზრდებოდეს;
 საკითხზე, რომელიც ეხება კონკრეტულ თანამშრომელს გადაწყვეტილების
პროცესში მისი ჩართულობა. თანამშრომლების წახალისება, მათი აზრის
გათვალისწინება.
 თითოეული თანამშრომლის ზრდასა და განვითარებაზე ზრუნვა, არა მარტო
დეპარტამენტში, მის მიღმაც;
 სამუშაო ადგილზე თავიდან უნდა ავიცილოთ კონფლიქტური სიტუაციები,
თუ კონფლიქტი მოხდა, სწრაფი და სამართლიანი აღმოფხვრა;
 თითოეული სამუშაო ადგილი, თითოული დასაქმებულის მიერ გაწეული
შრომა განსხვავებული და მნიშვნელოვანია. თითოეულ თანამშრომელს აქვს
უფლება სამართლიანი მოპყრობის;
 დასაქმებულს აქვს პირადი ცხოვრება. პირად ცხოვრებაში სიძნეელების დრო
თადანდომა ჩვენი მოვალეობაა.
პროფესიონალიზმი:
დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტში დასაქმებულის ჩაცმულობა უნდა შეესაბამებოდეს მის პოზიციას და იყოს სამუშაოს გარემოსადმი ადეკვატური. ჩაცმულობა ხაზს
უნდა უსვამდეს, რომ იგი პატივს სცემს მომხმარებელს. ზედმეტი პროფანაცია ნაკლები
პროფესიონალიზმის მაჩვენებელია.

9. ჟანმრთელობა და უსაფრთხოება სამსახურში
სოციალური მომსახურების სააგენტო შრომის კოდექსის შესაბამისად უზრუნველყოფს
დასაქმებულისათვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო
სამუშაო გარემოს შექმნას.

10. სამუშაო საათები
სააგენტოს/დეპარტამენტის რეგულარული სამუშაო საათებია 9:00-18:00 საათი, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით (დღესასწაულების გარეშე), რაც მოიცავს 1-საათიან
შესვენებას სადილზე. ძირითად საათებში თანამშრომელთა უმეტესობისაგან მოელიან,
რომ ისინი იქნებიან ადგილზე. ყველა თანამშრომლისაგან მოელიან, რომ ისინი იმუშავებენ 8 საათს დღეში, რაც მოიცავს იმ საათებს, რომლებიც მითითებულია როგორც
ძირითადი, გარდა სადილზე შესვენებისა, რომლის დროც არ ანაზღაურდება და რომელიც
გრძელდება მინიმუმ ოცდაათი (30) წუთი.

trening saxemZRvanelo

19

11. საინფორმაციო/ელექტრონული მართვის სისტემები:

www.worknet.gov.ge
შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის პორტალი, ელექტრონული სივრცე, რომელიც
შეიქმნა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებითა და ხელშეწყობით. სადაც რეგისტრაცია
შეუძლია ისევე როგორც ნებისმიერ სამუშაოს მაძიებელს, ასევე დამსაქმებელს.
Worknet-იუზრუნველყოფს: შრომის ბაზარზე არსებული ინფორმაციის მოპოვებას, მის
გაანალიზებას, სტრუქტურირებასა და შემდგომში თითოეული დაინტერესებული
პირისთვის მის მიწოდებას (სამუშაოს მაძიებლი, დამსაქმებლი). (ინსტრუქცია შეგიძლიათ
იხილოთ www.worknet.gov.ge)
EMS (ელექტრონული მართვის სისტემა)
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისიტემა-საქმის წარმოების ავტომატიზებული
სისტემა არის ახალი პროდუქტი, რომელიც სამსახურებრივი დოკუმენტების ქაღალდის
გამოუყენებლად მოძრაობის საშუალებას იძლევა. სისტემის მეშვეობით მარტივად ხდება
დავალებების, მათზე რეაგირებისა და სხვა ორგანიზაციული საკითხების მუდმივი
მონიტორინგის პროცესის განხორციელება. (ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ სისტემის
პირველ გვერდზე)
Sharing
ინფორმაციის შიდა კორპორატიული (სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო)
მიმოცვლის ელექტრონული საშუალება.

სასარგებლო ბმულები:
www.matsne.gov.ge- შეგიძლიათ იხილოთ კოდიფიცირებული ნორმატიული აქტები.
საქართველოს კონსტიტუცია;
საქართველოს შრომის კოდექსი;
საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ;
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ;
სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულება;
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N190/ნ;
შიდა ნორმატიული აქტები შეგიძლიათ იხილოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე - www.ssa.gov.ge
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სასარგებლო ინფორმაცია:
თუ რაიმე პრობლემა შეგექმნათ EMS-ით მუშაობის პროცესში მიმართეთ ბატონ ბაკურს;
მობ: 591919960
ელ.ფოსტა: bjaniashvili@ssa.gov.ge
ინვენტარის, საკანცელარიო ნივთების ნაკლებობის შემთხვევაში თქვენ აუცილებლად
დაგეხმარებათ ბატონი გიორგი;
მობ: 595070567
ელ.ფოსტა: gapakidze@ssa.gov.ge

მისამართი:
იურიდიული: აკაკი წერეთლის გამზირი 144, 0119, თბილისი
ფაქტობრივი: ივანე ჯავახიშვილის ქ. N51, 0159, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 2 95 55 93 ; 15 05.
E-mail: info@ssa.gov.ge.
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საჯარო მომსახურების დაძმობილება: დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების
განვითარება საქართველოში

“dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris SesaZleblobebis ganviTareba
saqarTveloSi”

EU Twinning project “Capacity Building of the Employment Support Services in Georgia”

trening moduli
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Tbilisi 2016 w. maisi

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს
აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის - დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის
შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში- დაძმობილებულ მხარეებს.
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ტრენინგ მოდულის განმარტება
ტრენინგის
სახელწოდება
ტრენინგის ენა
ESS -ის
კომპეტენციათა
ჩარჩოსთან
კავშირი

ტრენიგის
დასრულების
საშუალო დრო
ავტორი
მიზანი

სწავლების
კონკრეტული
შედეგები

ESS -ის
კომპეტენციათა
ჩარჩოსთან
კავშირი
სტრუქტურა

მეთოდები

სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობა
ქართული (თარგმანი ინგ. დან)
მონაწილეები მიიღებენ საბაზისო დონის ცოდნას შემდეგ საკითხებში:
 პროფესიული ქცევა: ეთიკის პრაქტიკა
 დასაქმების კონსულტირება და ინდ. სამოქმედო გეგმის შედგენა
 რესურსებზე ორიენტირებული შეფასების მოხდენის უნარი
 სამუშაოს მაძიებლის სხვადასხვა საჭიროებათა ამოცნობა და
სათანადო რეაგირების მოხდენის უნარი
 დასაქმებისათვის საჭირო შეფასება და დაკავშირების უნარი
პირისპირ ტრენინგი: 3 x 4 სთ= 12 სთ
თვითსწავლება: 6სთ
ჯამში: 18სთ
მერი ლორენჩიჩი
მონაწილეები იხელმძღვანელებენ სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის/
დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების მიწოდების ახალი სერვის
მოდელის მიხედვით
მონაწილეები შეძლებენ::
- გაიგონ სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის პრინციპები
- გაიგონ ახალი სერვის მოდელის პრინციპები
- გაიგონ ინდივიდუალური დასაქმების კონსულტირების არსი და
მოახდინონ მათი მორგება სხადასხვა ჯგუფის მაძიებლების
საჭიროებებზე
- ჩაატარონ გასაუბრება მომხმარებელთან (პირველადი
გასაუბრება)
- შეაფასონ მომხმარებლის დასაქმების შესაძლებლობები
- განსაზღვრონ დასაქმების სერვისები მომხმარებლის საჭიროების
მიხედვითა და სააგენტოს არსებული რესურსების
გათვალისწინებით
- სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
მიწოდება და რჩევა
- ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება
- მომხმარებლის პროგრესზე თვალყურის მიდევნება
- გაიგონ საშუამავლო მომსახურება და მისი პროცედურები
მონაწილეები მიიღებენ საბაზისო დონის ცოდნას

შესავალი
სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის პრინციპები
სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობა ახალი სერვისმოდელის
მიხედვით
4.
დასაქმების კონსულტირება
5.
საშუამავლო მომსახურება
პირისპირ ტრენინგი
1.
2.
3.
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ონლაინ
რესურსები
ონლაინ
მულტიმედია
მოიცავს
შემდეგ
დამატებით
მასალებს

თვითსწავლება
www.geostat.ge
worknet.gov.ge
Youtube (e.g.: www.youtube.com/watch?v=-VasGrFLqW8)
სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის)
დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის
შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, დაძმობილების
პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა
განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
ტრენინგ მოდულის მასალებს “სამუშაოს მაძიებელთან და
დამსაქმებელთან პირდაპირი კომუნიკაცია”
პრეზენტაცია (PPT)

თვითსწავლების ტესტები

საქმეთა განხილვა
დიახ
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1 შესავალი

ტრენინგ მოდული “სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობა”
ტრენინგ მოდული დაგეხმარებათ მიიღოთ საბაზისო ცოდნა და უნარები ახალი სერვის
მოდელის მიხედვით სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის პრინციპებთან დაკავშირებით,
რომელიც წარმოდგენილია ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის „დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში“ - მიერ.
ტრენინგი დაგეხმარებათ გაეცნოთ ახალ დეფინიციებს, პროცესს, პროცედურებს და
საშუალებებს თუ როგორ უნდა წავმართოთ სამუშაოს მაძიეელთან ყოველდღიური
მუშაობა.
ტრენინგ მოდული შექმნილია პირისპირ შეხვედრების ფორმატისა და თვითსწავლების
კომბინაციის საფუძველზე, სხვა დამატებითი ტრენინგ მასალების გამოყენებით, კონკრეტულად:
 სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის)
 დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო.

ტრენინგ გზამკვლევი
ტრენინგ გზამკლევი მომზადდა იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს თქვენი სწავლების
პროცესს. მოცემული გზამკვლევის თავები და ქვეთავები მოიცავს შემდეგს:
 მოკლე შესავალი;
 »აქტივობები«, რისი საშუალებითაც თქვენ მიიღებთ ინსტრუქციას დამატებითი
საკითხავი ლიტერატურის შესახებ;
 რამოდენიმე კონკრეტულ მაგალითს და საქმეთა განხილვას, რომელიც
დაგეხმარებათ საკითხის უკეთ გაგებაში;
 “კითხვები”, რომლის საშუალებითაც შეამოწმებთ თქვენს ცოდნას;

პირისპირ ტრენინგი
პირისპირ ტრენინგს ექნება სამუშაო შეხვედრის სახე, რომელიც ჩატარებული იქნება
სამჯერ, თითო 4 საათიანი. ტრენინგის მეტი წილი იქნება გამოცდილებით სწავლების
მეთოდზე დაფუძნებული.

უფრო ფართოდ, გამოცდილებით სწავლება არის სწავლის სახეობა, რომელიც სტუდენტს
ეხმარება ცოდნა და უნარები შეიძინონ რეალური ცხოვრებისეული პრობლემების
საფუძველზე/ ან სწავლება, სადაც ინსტრუქტორი იძლევა მითითებებს/ფასილიტირებას.
საკლასო ოთახი, ლაბორატორია, სტუდია შესაძლოა იყოს ტრენინგის ჩატარების ადგილი,
რომელიც მოიცავს აქტივობებს როგორიცაა საქმეთა განხილვა, სიმულაციები,
ექსპერმენტები და ა.შ...(Wurdinger & Carlson, 2010).
ეს ნიშნავს რომტრენინგის ეს ნაწილი პრაქიკაზე ორიენტირებული იქნება. გამოყენებული
იქნება სხვადასხვა მეთოდები, როლური თამაშები, განხილვები, მცირე ჯგუფებში
მუშაობა და ა.შ.... ასევე ინსტრუქციები იქნება თვითსწავლებასთან დაკავშირებით.
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თქვენის მხრიდან მოგეთხოვებათ გამოყოთ დრო ტრენინგებზე დასასწრებად და ასევე
თვითსწავლებისათვის. მოგიწევთ საკუთარი დროის კონტროლი, ხანგრძლივობა, გზა და
ა.შ... თუმცა ტრენინგის ხანგრძლივობა უკვე განსაზღვრულია, და მოდერატორის მიერ
მოცემულ ინსტრუქციას უნდა დაექვემდებაროთ.

2 სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის პრინციპები

პრნციპები არის წესები რომელსაც უნდა
დაექვემდებაროთ.
წარმოადგენენ ადამიანებთან ურთიერთობის წესებსა
და ფასეულობებს.

სოციალური მომსახურების სააგენტო არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი,
რომელიც არის შრომის ჯანმრთელობის და სოციიალური დაცვის სამინისტროს
კონტროლ ქვეშ. საააგენტო რეგულირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დებულებით (მინისტრის ბრძანება 190/N, 2007 წლის 27 ივნისი). მისი მიზანია
სახელმწიფო სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ადმინისტრირება.
ბევრი სხვა პროგრამების გარდა სააგენტო ასევე დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებზეცაა
პასუხისმგებელი.
დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების მიწოდება უნდა მოხდეს ყოველდღურ რეჟიმში
მაღალი პროფესიონალიზმითა და ეთიკური პრინციპების გათვალისწინებით..
SSA/ESS მთავარი მომხმარებლები არიან დამსაქმებლები და სამუშაოს მაძიებლები.
პრინციპები შემდეგნაირად შეიძლება გადავანაწილოთ:

A. მომხმარებელთან ურთიერთობის ზოგადი პრინციპები
B. სამუშაოს მაძიებელთან ურთიერთობის კონკრეტული პრინციპები
C. დამსაქმებელთან ურთიერთობის კონკრეტული პრინციპები
ტრენინგი დაეთმობა მოხოლოდ სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის პრინციებს და აქედან
გამომდნარე ორიენტირებული იქნება მხოლოდ პირველ ორზე.
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A. მომხმარებელთან
ზოგადი პრინციპები

ურთიერთობის

1. ეფექტიანობის პრინციპი
2. პარტნიორობის პრინციპი:
3. პროფესიული ანგარიშვალდებულების პრინციპი:
4. ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესებისა და განვითარების, საიმე-

დოობისა და მომსახურების ხელმისაწვდომობის პრინციპი
5. პერსონალური მონაცემების
დაცვის პრინციპი

B. სამუშაოს მაძიებელთან
ურთიერთობის კონკრეტული
პრინციპები
1. თანაბარი მოპყრობის პრინციპი
2. მომხამერებელზე
ორიენტირებულობისა და
კომპლექსური მიდგომის პრინციპი
3. გეგმიური, გრძელვადიანი და
პრევენციული მოქმედების პრინციპი
4. უმუშევარი ადამიანების ავტონომიურობისა და ინდივიდუალური
გადაწყვეტილების პატივისცემის
პრინციპი
5. ინდივიდუალური მიდგომის
პრინციპი

1 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო (ESS-თვის), 1.3 თავი - სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის
პრინციპები, გვ.6-7დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი

კითხვები

გრაფა: მაგალითი
56 წლის ანა ეწვია სააგენტოს სამუშაოს მოძიებაში დახმარების მისაღებად. განხილვისას
დასაქმების კონსულტანტმა უთხრა: „ თქვენ უნდა იცოდეთ რომ ასაკოვანი ქალებისთვის
არაა სამუშაო ადგილები“
კითხვა: რომელი პრინციპი დაირღვა მოცემულ მაგალითში?

1. რა გავლენას ახდენენ პრინციპები თქვენს სამუშაოზე?
2. რომელია სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის ზოგადი პრინციპები? ახსენით
თითოეული
3. რომელია სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის კონკრეტული პრინციპები? ახსენით
თითოეული
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3 სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობა ახალი სერვის მოდელის
მიხედვით

3.1 ახალი სერვის მოდელის მიხედვით სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის
ძირითადი მახასიათებლები
ახალი სერვის მოდელი არის SSA/ESS-ის მომხმარებელთან მუშაობის ახალი გზა, ამ
შემთხვევაში სამუშაოს მაძიებელთან.
ახალი სერვის მოდელის მუშაობის ძირითადი მახასიათებლები:

მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომა, სერვისების მიწოდებისას გათვალისწინებული იქნეს მაძიებლის საჭიროებები;

პროფილის შედგენა. ეს სისტემატიზირებული პროცესი ეფუძნება მომხმარებლის მახასიათებლებს, რათა განისაზღვროს კონკრეტული მომხმარებლისათვის მისაწოდებელი სერვისები; 1
მომხმარებლის
დასაქმების
შესაძლებლობის
შეფასება ფაქტორების
ერთობლიობ რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დასაქმებასთან
მიმართებაში წინ წაიწიოს, შეინარჩუნოს სამუშაო და მიაღწიოს კარიერულ
წარმატებას;
მომხმარებლის სეგმენტაცია საჭირებებისა და შესაძლებლობების მიხედვით
მომხმარებელტა სეგმენტაცია, რათა განისაზღვროსო მათთვის მისაწოდებელი
სერვსების სპექტრი. სეგმენტაცია SSA/ESS შიდა მოხმარებისათვის სჭირდება,
რათა შემდეგი კატეგორიის ჯგუფებს მიეწოდოთ შესაბამისი სერვისები:
1. დასაქმებული მაძიებელი რომელიც ეძებს ახალ სამუშაოს;
2. უმუშევარი, რომელსაც აქვს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი ცოდნა და
უნარები– ე.წ. “ადვილად დასასაქმებელი ადამიანებბი”;
3. უმუშევრები რომელთაც ესაჭიროებათ დამატებით დახმარება, რათა
კონკურენტუნარიანი გახდნენ შრომის ბაზარზე;

4. უმუშევრები, რომელთაც სერიოზული ბარიერები აქვთ შრომის
ბაზარზე გასააქტიურებლად ე.წ. “რთულად დასასაქმებელი
ადამიანები.

1

Regina Konle-Seidl, PROFILING SYSTEMS FOR EFFECTIVE LABOUR MARKET INTEGRATION, Use of profiling for
resource allocation, action planning and matching, The European Commission Mutual Learning Programme for
Public Employment Services, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, May 2011
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2 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო (ESS-თვის), 3 თავი, გვ.9-11 დაძმობილების პროექტი
„დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი

3.2 დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები
რომელია ის დასაქმების სერვისები, რომელსაც SSA/ESS აწვდის სამუშაოს მაძიებელს?
SSA/ESS აწვდის სამუშაოს მაძიებელს შემდეგ დასაქმების სერვისებს:
 სამუშაოს მაძიებელთა WorkNet-ზე რეგისტრაციაში დახმარება;
 Worknet-სა და ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
 ინფორმაციის მიწოდება SSA/ESS სერვისებისა და შრომის ბაზრის აქტიური
პოლიტიკის ზომების შესახებ
 საშუამავლო მომსახურების გაწევა და შესაბამისი კანდიდატის დამსაქმებელთან
გაგზავნა
 დასაქმების კონსულტირების განხორციელება
 სამუშაოს მაძიებლის ჩართულობა შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ზომებში
(უკვე განსაზღვრული ALMPM კრიტერიუმების მიხედვით და ინდივიდუალურ
სამოქმედო გეგმაში ასახული)

რა სერვისები უნდა შესთავაზოთ და მიაწოდოთ სხვადასხვა ჯგუფის ადამიანებს?
3 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის), გვ.13 სამუშაოს მაძიებელთათვს მისაწოდებელი
სერვისების მონახაზი.დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
კითხვა

 დააკვირდით ქვემოთ მოცემულ გრაფას და განსაზღვრეთ თუ რა სერვისები უნდა
მიაწოდოთ თითოეული ჯგუფის ადამიანებს?
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დასაქმების
სერვისები

დასაქმებული
მაძიებელი
(Group 1)

ადვილად
დასასაქმებელი
უმუშევრები
(Group 2)

უმუშევრები
რომელთაც
დამატებითი
დახმარება
სჭირდებათ
(Group 3)

რთულად
დასასაქმებელი
უმუშევარი
(Group 4)

სამუშაოს
მაძიებელთა
რეგისტრაცია
WorkNet-ზე;
Worknet-სა და
ვაკანსიის შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდება;
ინფორმაციის
მიწოდება SSA/ESS
სერვისებისა და
შრომის ბაზრის
აქტიური
პოლიტიკის
ზომების შესახებ
საშუამავლო
მომსახურების
გაწევა და
შესაბამისი
კანდიდატის
დამსაქმებელთან
გაგზავნა
დასაქმების
კონსულტირება
ALMM-ში ჩართვა

3.3 სამუშაოს მაძიელისათვის WORKNET-ზე დარეგისტრირებაში
დახმარების გაწევა
ყველა მაძიებელი რომელიც საჭიროებს დახმარებას SSA-დან უნდა დარეგისტრირდეს
WorkNet-ზე.
WorkNet (www.worknet.gov.ge”) მომხმარებლებისათვის უფასო მომსახურების ვებ

პორტალი, რომელიც შეიქმნა მაძიებლებისა და დამსაქმებლებისათვის ინფორმაციის მისაწოდებლად დადახმარების გასაწევად. ეს არის ონლაინ პლატფორმა
ავტომატიზირებული დაკავშირების ფუნქციით.

რა სარგებლის მოტანა შეუძლია WORKNET-ს მაძიებლისათვის?
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 მაძიებელს შეუძლია გამოაქვეყნოს საკუთარი CV ისეთ ონლაინ პლატფორმაზე,
რომელზეც წვდომა აქვს დამსაქმებელსაც;
 WorkNet-ზე წვდომა აქვს მაძიებელს, შეუძლია ნახოს ვაკანსიები და გააკეთოს
განაცხადი;
 არის ავტომატიზირებული დაკავშირების შესაძლებლობაც
(დეტალები იხილეთ WorkNet სახელძღვანელოში)
როგორ შეუძლია დასაქმების კონსულტანტს მაძიებლისათვის დახმარების გაწევა
WORKNET დარეგისტრირების კუთხით?
ხდება როცა მაძიებელს დარეგისტრირებაში დახმარება სურს პირდაპირ რაიონული
ცენტრიდან. ასეთ შემთხვევაში დასაქმების კონსულტატმა უნდა მოიმოქმედოს შემდეგი:
 WorkNet-ისა და მისი ფუნქციების შესახებ ინფორმაცის წარმოდგენა;
 WorkNet-ზე დარეგისტრირებაში დახმარების გაწევა და პროფილის შევსებაასთან
დაკავშირებით დახმარება (WorkNet-ის სახელმძღვანელოს მიხედვით);
 ვაკანსიების მოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება;
 შესაბამისი ვაკანსიების შესახებ ინფორმირება.
4 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის), 3.2 თავი დარეგისტრირებაში დახმარების აღმოჩენა.
გვ.14-16 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი

3.4 SSA/ESS -ის დამატებითი დახმარება სამუშაოს მაძიებლებისათვის
მაძიებელს შეუძლია ითხოვოს დამატებითი დახმარება SSA/ESS-გან.ამის გაკეთება მას
WorkNet-ე შესაბამისი ღილაკის დაჭერით შეუძლია.
“გსურთ დასაქმების კუთხით დახმარება“
 დიახ
 ყველა მაძიებელი რომელმაც სურვილი გამოთქვა სერვისების მიღებაზე მოწვეულ
უნდა იქნას რაიონულ ოფისში. პირველადი გასაუბრება ეთმობა მაძიებლის შესახებ
ინფორმაციის შეგროვებას.


შესაძლოა შეთავაზებულ იქნას შემდეგი სერვისები:
o ინფორმაციის მიწოდება ( WorkNet-ზე მუშაობა),
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o

დასაქების კონსულტირება რომელიც დამოკიდებულია მაძიებლის
საჭიროებებზე, საბაზისო კონსულტირება (პირველადი გასაუბრება,
დასაქმების შესაძლებლობის შეფასება, სამუშას მოძიების ტექნიკა) ან
მაშტაბური კონსულტირება (ინდ. სამოქმედო გეგმის შედგენა და
ALMM-ში ჩართვა).

 ერთნაირი სერვისები არ იქნება მიწოდებული ყველა ჯგუფისათვის, ეს დამოკიდებულია მომხმარებლის საჭიროებებზე და არსებულ რესურსებზე. უპირატესობა
მიენიჭებათ უმუშევარ ადამიანებს.
 ყველა მაძიებელს რომელსაც დამატებითი დახმარება სჭირდებათ, ხელი უნდა
მოაწერონ მოთხოვნის ფორმას. ერთი ვერსია ინახება ნაბეჭდი სახით მის პირად
საქმეში, მეორე ეძლევა მაძიებელს.
5 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის),
o 3.3 პირველადი გასაუბრება გვ.16-17
 3.4 დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები მე- 2 ჯგუფისათვის გვ. 17-18
 3.5 დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები მე- 3 ჯგუფისათვის გვ.18
 3.6 დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები მე-4 ჯგუფისათვის გვ.19
 იხილეთ სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის), გრაფა - დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების მიწოდება უმუშევარი ადამიანებისათვის გვ.26
 იხილეთ სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის). დანართი 1, სერვისების მოთხოვნის ფორმა
კითხვები

1. რა არის პირველადი გასაუბრების მიზანი?
2. რა არის დასაქმების კონსულტანტის ამოცანები დასაქმებული მაძიებლების
მომსახურების კუთხით (Group 1)?
3. რა არის დასაქმების კონსულტანტის ამოცანები ადვილად დასასაქმებელი
მაძიებლების მომსახურების კუთხით (Group 2)?
4. რა არის დასაქმების კონსულტანტის ამოცანები იმ მაძიებლების მომსახურების
კუთხით, რომელნიც საჭიროებენ დამატებით დახმარებას (Group 3)?
5. რა არის დასაქმების კონსულტანტის ამოცანები რთულად დასასაქმებელი
მაძიებლების მომსახურების კუთხით (Group 4)?
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4. დასაქმების კონსულტირება
4.1 განმარტება და მიზანი
დასაქმების კონსულტირება არის პროცესი, რომლის მიზანია დაეხმაროს სამუშაოს
მაძიებელს შრომის ბაზარზე სწრაფად ინტეგრაციაში. დასაქმების კონსულტირება არის
ორმხრივი თანამშრომლობა მომხმარებელსა და დასაქმების კონსულტანტს შორის.
6 აქტივობა

 დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, პირველი თავი - დასაქმების
კონსულტირება და მისი
მიზნები, გვ.5 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი,
2016წ. მაისი

4.2დასაქმების კონსულტირების ეტაპები და საშუალებები
დასაქმების კონსულტირების ეტაპები
დასაქმების კონსულტირება არის პროცესი რომელიც მოიცავს შემდეგს:
- პირველადი გასაუბრება და ინფორმაციის შეგროვება
- მომხმარებლის დასაქმებასთან დაკავშირებული მიზნების შემოწმება;
- მომხმარებლის დასაქმების შესაძლებლობების შეფასება
- დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების განსაზღვრა მომხმარებლის საჭიროებებსა
და არსებული რესურსების მიხედვით
- სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება და რჩევა
- ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შეფასება და დასრულება
- მომხმარებლის პროგრესზე თვალყურის მიდევნება
- შეთანხმებული მოქმედებების რევიზია
ყველა აქტივობა არაა საჭირო განხორციელდეს ყველა ჯგუფის ადამიანებისათვის.
მაგალითად ინდ. სამომქდო გეგმა შემუშავდება მესამე და მეოთხე ჯგუფის ადამიანებისათვის.
ზოგადად დასაქმების კონსულტირება ხორციელდება დასაქმების კონსულტანტისა და
მომხმარებლის პირისპირ შეხვედრის ფორმატში. შეხვედრის რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტული მომხმარებლის საჭიროებებსა და შრომის ბაზრის სიტუაციაზე.
გასაუბრება
გასაუბრება (ინტერვიუ) - ზოგადად არის დაგეგმილი და ორგანიზებული პირდაპირი
კომუნიკაცია ორ პერსონას შორის, რომელიც ხორციელდება კონკრეტული მიზნით.
გასაუბრება დასაქმების კონსულტანტის მიერ გამოიყენება როგორც მაძიებელთან მუშაობის ერთერთი საშუალება.
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ყოველი გასაუბრება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
1. გასაუბრებისათვის მომზადება:
შინაარსი
ადგილსამყოფელი
პერსონალი
პროფესიული მომზადება
გასაუბრების ჩატარების ძირითადი პრინციპები
2. პირველი ეტაპი: შესავალი
3. ძირითადი ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია გასაუბრების მიზნებთან
4. საბოლოო ეტაპი: დასკვნა
7 აქტივობა

 საკითხავი: დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, მე-4 თავი, 4.1 ქვეთავი
გასაუბრება როგორც საშუალება, გვ.9-13 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი,
2016წ. მაისი

გასაუბრების სტრუქტურა
შესავალი
ყინულის გადნობა
მიზნების ამოცანების
და ურთიერთობის
ჩამოყალიბება

10%

ახსნა
ინფორმაციის
შეგროვება

+
შესაძლებლობების
შეფასება

70%

გაერთიანება
შეჯამება
სამომავლო
ნაბიჯებზე
შეთანხმება

20%
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ზოგადად გასაუბრება გრძელდება 30 წუთი, თუმცა დამოკიდებულია მომხმარებლის
საჭიროებებსა და დასაქმების კონსულტანტის უნარებზე.
გასაუბრების დროის დაგეგმვა/გრაფიკი არის მნიშვნელოვანი მომენტი, გასათვალისწინებელია მოსამზადებელი პერიოდი და ასევე ანგარიშების მომზადებისათვის
საჭირო დრო.
ინფორმაციის შეგროვება
8 აქტივობა

 საკითხავი: დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, მე-4 თავი, 4.2 ქვეთავი
ინფორმაციისი შეგროვება, გვ.13-14 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ.
მაისი
კითხვები

1. რა სახის ინფორმაცია უნდა შემოწმდეს და შეგროვდეს?
2. როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ WorkNet-ზე არსებული მომხმარებლის
პროფილი?
მომხმარებლის მიზნები დასაქმებასთან დაკავშირებით
ზემოთ ნახსენები ნაბიჯების გადადგმა იწყება, როდესაც მომხმარებელს აქვს ჩამოყალიბებული მიზნები.
შესაძლოა რამდენიმე პროფესიაში სცადოს ადამიანმა ბედი, თუმცა ყველაში ერთნაირად
წარმატებული ვერ იქნება.
მომხმარებელი დასაქმების მიმართულებით აყალიბებს მიზნებს. მიზნების განსაზღვრა
დამოკიდებულია მის განათლების დონეზე, სამუშაოს გამოცდილებაზე ცოდნასა და
უნარებზე, ასევე ამ პროცესში მნიშვნელოვანია შრომის ბაზრის სიტუაციის გათვალისწინება და დასაქმების შესაძლებლობები.
რჩევა სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით და საშუამავლო მომსახურება ვერ გაეწევა
ადამინს თუ მას განსაზღვრული არ აქვს მიზნები, რიგ შემთხვევაში შესაძლოა დასაქმების
კონსულტატმა დახმარება გაუწოს მას, თუმცა სხვა შემთხვევაში იგი უნდა გადამისამართდეს კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტთან.
ნებისმიერ შემთხვევაში დასაქმების კონსულტანტი ვალდებულია მუდმივად შეამოწმოს
შრომის ბაზრის სიტუაცია, ტენდენციები, მოთხოვნადი პროფესიები და ა.შ.... საინფორმაციო წყაროდ შესაძლოა გამოიყენოთ საქსტატის ვებ გვერდი www.geostat.ge.
დამსაქმებელთა მხრიდან მოთხოვნადი პროფესიები და მაძიებლის მხრიდან სასურველი
პროფესიების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლია ნახოთ სააგენტოს ანგარიშებში.
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თუ არის შესაძლებლობა მომხმარებელი დასაქმების მიმართულებით 3 მიზანს აყალიბებს.
1 მიზანი

2 მიზანი

3 მიზანი

დიდი სურვილი;
არის დასაქმების
შესაძლებლობა.

ნაკლები
სურვილი, მაგრამ
დიდი შანსი
დასაქმების

სათადარიგო
გეგმა

9 აქტივობა

 See: www.youtube.com/watch?v=-VasGrFLqW8
 საკითხავი: დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, მე-4 თავი, 4.6 ქვეთავი
მაძიებლის მიზნები, გვ. 19-20 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის
სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
კითხვები

1. რა უნდა გავითვალისწინოთ მიზნების განსაზღვრისას?
2. რამდენი მიზნის ჩამოყალიბებას ურჩევდით მომხმარებელს?
3. რას ურჩევდით მაძიებელს როცა მან არ იცის რა სურს და არ აქვს
განსაზღვრული მიზნები?
4. იხილეთ საქსტატის ვებ გვერდი www.geostat.ge, სტატისტიკა, ვაჭრობა.
ვაჭრობის სფეროში დასაქმებულთა რიცხვი მზარდია თუ კლებადი?
მომხმარებლის დასაქმების შესაძლებლობების შეფასება
10 აქტივობა

 საკითხავი: დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, მე-4 თავი, 4.3 ქვეთავი, გვ.
14-15
დაძმობილების
პროექტი
„დასაქმების
ხელშეწყობის
სამსახურის
შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
 დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, დანართი 3: შეფასების კითხვარი, გვ.

39-41

კითხვები

1. რა არის დასაქმების შესაძლებლობა და რატომაა მნიშვნელოვანი მისი შეფასება?
2. შეფასებისთვის რა საშუალება გამოიყენება?
3. როგორ გამოვიყენოთ კითხვარით მოგროვებული მონაცემები?
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მომხმარებლის საჭირეობების გათვალისწინებით და არსებული რესურსების
მიხედვით სერვისების განსაზღვრა
11 აქტივობა

 საკითხავი: დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, მე-4 თავი, 4.5 ქვეთავი, გვ.
16-19 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
კითხვები

1.
2.
3.
4.

რა სერვისები უნდა შევთავაზოთ პირველი ჯგუფის მომხმარებელს?
რა სერვისები უნდა შევთავაზოთ მეორე ჯგუფის მომხმარებელს?
რა სერვისები უნდა შევთავაზოთ მესამე ჯგუფის მომხმარებელს?
რა სერვისები უნდა შევთავაზოთ მეოთხე ჯგუფის მომხმარებელს?

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება დასისრულეში მოყვანა (IAP)
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა (IAP) არის ერთერთი საშუალება დასაქმების კონსულტირებისას, რომელიც მომხმარებლის დასაქმების შანსების გაზრდას (ახალი სერვის
მოდელის მიხედვით 3 და 4 ჯგუფში შემავალი ადამიანები) უწყობს ხელს.
IAP არის SSA/ESS-ის დასაქმების კონსულტანტსა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული
შეთანხმება, რომელიც შეეხება მაძიებლის სამომავლო აქტივობებს.
12 აქტივობა

 საკითხავი: დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, მე-4 თავი, 4.7 ქვეთავი,
გვ.20-23 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
 დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, ინდ. სამოქმედო გეგმა (დანართი4)
და ინსტრუქციები IAP (დანართი 4.1)
 საკითხავი:დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, 7.1.3 უკუკავშირის
მიწოდებაგვ.34-36

კითხვები

1.
2.
3.
4.

რა არის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა?
რა შემთხვევში ვიყენებთ IAP?
რა არის სამუშაოს მოძიების განსაზღვრული პერიოდი და IAP მოქმედების ვადა?
უკუკავშირის მოწოდებისას რა უნდა გავითვალისწინოთ?
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საქმეთა განხილვა
 წაკითხეთ ამ გზამკვლევის დანართი
მომხმარებლის პროგრესზე თვალყურის მიდევნება
13 აქტივობა

 საკითხავი: დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, მე-4 თავი, 4.8 ქვეთავი,
გვ.23-24 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
კითხვა

1. მომხმარებლის პროგრესზე თვალყურის მიდევნებასთან დაკავშირებით რა ამოცანები აკისრია დასაქმების კონსულტანტს?
შეთანხმებული აქტივობების რევიზია (including IAP)
14 აქტივობა

 საკითხავი: დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, მე-4 თავი, 4.9 ქვეთავი, გვ.
24-25 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
კითხვები

1. რა შემთხვევაში ურჩევს კონსულტანტი მაძიებელს განაგრძოს აქტიური ძიების
პროცესი?
2. რა შემთხვევაში უნდა მივმართოთ ინდ. სამოქმედო გეგმის შემუშავებას?
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4.3 სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება და
რჩევა
15 აქტივობა

 საკითხავი: დასაქმების კონსულტირების სახელმძღვანელო, მე-4 თავი, 4.6 ქვეთავი, გვ.
19-20 დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
კითხვები

1. სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და რჩევა რას მოიცავს?

4.4 მომხმარებლის პირადი საქმე
პირადი საქმე არის საქაღალდე რომელიც მოიცავს მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციას,
აღრიცხვას ყველა მიღებული სერვისების შესახებ და მომხმარებლის მიერ შევსებულ
ყველა დოკუმენტს.
16 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის), 3 დანართი, დაძმობილების პროექტი „დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში,
თბილისი, 2016წ. მაისი
კითხვები

მომხმარებლის პირად საქმეში არსებული დოკუმენტები დანართი 3:ნახეთ ქვემოთ
მოყვა-ნილი მაგალითი მომხმარებლის პირად საქმეზე, რა აკლია ჩამონათვალს?





WorkNet-ზე მომხმარებლის CV
მომხმარებელთან შეხვედრების აღრიცხვის რეესტრი
საგზური
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა, თუ კი არის შემუშავებული

თქვენი პასუხი:…………………………………………………………………….………………………………………………
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5. საშუამავლო მომსახურება
საშუამავლო მოსახურება არის ადამიანის დახმარება სამუშაოს მოძიებაში, სადაც მესამე
მხარე (მაგ. დას. კონსულტანტი) შერჩეული მაძიებლის მიერ, მოქმედებს როგორც
სამუშაოს მაძიებელი, იმისათვის რომ მომხმარებელს მოუძებნოს შესაბამისი სამუშაო.
საშუამავლო მომსახურება მოიცავს სხვადასხვა ეტაპებს. შესაბამისი ვაკანსიის მოძიება,
შესაბამისი კანდიდატის დამსაქმებელთან გაგზავნა, შუამავლის როლის ფუნქცია
დამსაქმებელსა და მაძიებელს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის კუთხით
საშუამავლო მომსახურება ერთ-ერთ საბაზისო სერვისია დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებაში. სწორედ ამიტომ, აღნიშნული სერვისი დასაქმების კონსულტანტების მიერ
უნდა განხორციელდეს ყველა მაძიებლისათვის ვინც გამოხატა სერვისის მიღების
სურვილი.

5.1 საშუამავლო მომსხაურებები
საშუამავლო მომსახურება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც:




ინდივიდუალური საშუამავლო მომსახურება
საშუამავლო მომსახურება - გასაუბრება
საშუამავლო მომსახურება - დასაქმების ფორუმის ორგანიზება

ინდივიდუალური საშუამავლო მომსახურება
17 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის), 3.7 თავი, 3.7.1 ქვეთავი, გვ. 20-24 დაძმობილების
პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება
საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
კითხვა

1. ახსენით თუ რომელი ჯგუფისათვისაა მისაწოდებელი საშუამავლო მომსახურება
საშუამავლო მომსახურების პროცედურა
დასაქების კონსულტანტის უმთავრესი ფუქნციაა მომხმარებელს მოუძებნოს შესაბამისი
ვაკანსია.

შესაბამისი ვაკანსია ნიშნავს, რომ ვაკანსიის მოთხოვნები შეესაბამება მომხმარებლის
პროფილს, ანუ განათლება, უნარები, სამუშაო გამოცდილება და ჯანმრთელობის
მდგომარეობა თანხვედრაშია მოთხოვნებთან
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საინფორმაციო წყაროები ვაკანსიის მოსაძიებლად


პირდაპირი წყარო
- WorkNet.



დამატებითი ინფორმაცია სხვა წყაროების შესახებ უნდა მიწოდებულ იქნას დამსაქმებელთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლის მიერ, რადგან ის
ახორხციელებს დამსაქმებელთან ვიზიტებს უფრო მეტი ვაკნიის შესაგროვებლად.

მაძიებლის გაგზავნა დამსაქმებელთან
იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებლის მხრიდან არის მოთხოვნა რომ სააგენტომ დახმარება
აღმოუჩინოს შესაბამისი კანდიდატის მოძებნაში, დასაქმების კონსულტანტი კონკრეტული ვაკანსიის პირობებზე დაყრდნობით მონაცემთა ბაზაში მოძებნის შესაფერის
კანდიდატს. (მეტწილად განათლება, გამოცდილება უნარები და ა.შ..)
თუმცა შესაძლოა შესაბამისი კანდიდატი ბაზაში არ მოიძებნოს. მაშინ დასაქმების
კონსულტანტი ეძებს ისეთს ვინც ძირითად მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს (მაგ. განათლება პროფესია) და ამ შემთხვევაში უთანხმებს დამსაქმებელს).
დასაქმების კონსულტანტი შესაბამის კანდიდატის მონაცემებს იღებს ბაზიდან.
გასაუბრებაზე მონაწილეთა რაოდენობა უნდა შეთანხმდეს დამსაქმებელთან წინასწარ.
კონსულტანტი აძლევს საგზურს მომხმარებელს. ერთ ასლს თავად იტოვებს ერთს ატანს
მაძიებელს.

თვალყურის მიდევნება
საშუამავლო მომსახურების პროცესი უნდა იქნას თვალყურ მიდევნებული. ეს კი იმას
ნიშნავს რომ კონსულტანტი უნდა შეთანხმდეს მაძიებელთან რომ შედეგზე ის მიაწვდის
ინფორმაციას დასაქმების კონსულტანტს. შედეგი აღრიცხული უნდა იყოს მის პირად
საქმეში.

18 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის), საშუამავლო მომსახურების პროცედურებიგვ.21-23
ხელშეწყობის
სამსახურის
შესაძლებლობათა
განვითარება
„დასაქმების
საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
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საშუამავლო მომსაურება - გასაუბრება

გასაუბრება ტარდება ან დამსაქმებლისოფისში ან სააგენტოს რომელიმე რაიონულ
ცენტრში. (დამოკიდებულია დამსაქმებლის სურვილზე). გასაუბრებაზე მოწვეულია
ყველა შესაბამისი კანდიდატი, თითო თითოდ ხდება გასაუბრება და ყველას თავისი
კონკრეტული დრო აქვს განსაზღვრული.
19 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის), 3.7.3 თავი გვ. 25„დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის
შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
საშუამავლო მომსახურებაზე ანგარიშის მომზადება
20 აქტივობა

 საკითხავი: სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის), 3.7.4 თავიგვ.25„დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში, თბილისი, 2016წ. მაისი
საშუამავლო მომსახურების პროცესი

შესაფერისი
ვაკანსია
კლიენტის
ინფორმირება
ვაკანსიის შესახებ
საგზურის(გასაუბრე
ბაზე გაგზავნის
ფორმა) გაცემის
ფორმა (2 ასლი)

პირობებისა და
მოთხოვნების გადამოწმება
რჩევა როგორ მოემაზადონ
ვაკანსიაზე განაცახდის
შესატანად

შედეგების მონიტორინგი

კლიენტის პერსონალური
საქაღალდე
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დანართი: საქმეთა განხილვა
მაგალითი 1: დასაქმების კონსულტირება
მომხმარებლის პროფილი WORKNET-ზე
სახელი: გიორგი
ასაკი: 26
სქესი: მამრობითი
მაღტვის მოწმობა – A, B Categories
IT უნარები
MS Word…………………… კარგი
MS Excel……………………. კარგი
MS PowerPoint……………..კარგი
Internet…………………….. კარგი
ენები
ქართული…………………… მშობლიური
რუსული…………………….. კარგი
ინგლისური……………………... კარგი
განათლება
09/2006-06/2010 –IT ადმინისტრირება, ბაკალავრის დიპლომი. ტექ. უნი
სამუსაო გამოცდილება
01/2014-04/2016 – Sale Manager at Eco Mix.
01/2008-12/2013 – Sale Manager at L.T.D
საცხოვრებელი ადგილი: Tbilisi, Didube
ეძებს სამუშაოს (ტერიტორიულად): Tbilisi
 WorkNet-ზე დარეგისტრირებისას გიორგიმ სურვილი გამოთქვა სააგენტოს სერვისების
მიღებაზე.
 რაიონული ცენტრის დასაქმების კონსულტანტი რომელიც პასუხისმგებელია დიდებე
ჩუღურეთის მასთაბით დაურეკავს მას რათა შეუთანხმდეს პირად ვიზიტზე რაიონულ
ცენტრში – ვაკე საბურთალო.
დასაქმების კონსულტანტის ამოცანები
A. კონტაქტის დამყარების ეტაპი:
 წარუდგინეთ თქვენი თავი და აუხსენით რომ უკავშირდებით სსაგენტოსო
მხრიდან სერვისების მიღებაზე თანხმობის გამო.განუმარტეთ რომ იწვევთ
გასაუბრებაზე, რათა განხილული იყოს დასაქმების ხელშეწყობის საკითხები.
შესთავაზეთ სასურველი დრო და აუხსენით რომ გასაუბრება გაგრძელდება მაქს.
30 – 45 წუთი.
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B. მოსამზადებელი ეტაპი:
 წინასწარ გაამადეთ ის ფორმები რომელიც უნდა ჩაიდოს გოჩას პირად საქმეში..
C. მომხმარებელთან ინტერვიუს ჩატარება
 შემოიპატიჟეთ ოფისში, მოათავსეთ მისთვის განკუთვნილ ადგილზე და
წარმოუდგინეთ თქვენი თავი;
 აუხსენით შეხვედრის მიზანი და პროცესი. განუმარტეთ, რომ დღევანდელი
შეხვედრა ეთმობა გიორგის ინტერესების განხილვას და შეთანხმებას, თუ როგორ
უნდა დაეხმაროს მას SSA/ESS.
 ახსენეთ, რომ შეხვედრა გაგრძელდება დაახლოებით 30-45 წუთი
 მოკლედ მოახდინეთ SSA/ESS-ის სერვისების წარმოდგენადა ჰკითხეთ თუ რომელი
სერვისითაა დანიტერესებული (მოლოდინების გადამოწმება).
 სთხოვეთ ხელი მოაწეროს სერვისების მოთხოვნის ფორმას.
 გახსენით მისი პროფილი WorkNet-ზე. ადგილზევე შეამოწმეთ მის პროფილში
არსებული ინფორმაცია, დაამატეთ ყველა ის ინფორმაცია რომელიც აკლდა.
შეაგროვეთ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც გამოსადეგი იქნება მისთვის
სამუშაოს მოძიების კუთხით, დასაქმებასა და განათლების, უნარების, სამუშაო
გამოცდილებისა და სამუშაოს მოძიების კუთხით გამოცდილების შესახებ.
 განიხილეთ სამუშაოსთან დაკავშირებული გეგმები (რა სფეროში სურს დასაქმება).
დაიწყეთ გიორგის გამოცდილებით მიღებული პროფესიით და განაგრძეთ
მისთვის სასურველით (როგორცWorkNet-ზე აქვს მითითებული). შეამოწმეთ მისი
ამბიციები, პროფესიული ინტერესები და მოლოდინები.
 გიორგის პროფილიდან გამომდინარე შეგიძლიათ ივარაუდოთ, რომ ის ადვილად
დასასაქმებელი ადამიანია (ახალგაზრდა, განათლება მოთხოვნად პროფესიათა
სფეროში და სამუშაო გამოცდილებით ეკონომიკის სფეროდან სადაც რეალურად
არსებობს ვაკანსიები). თუმცა, თქვენ მაინც უნდა განიხილოთ მისი მიზნები - რა
სფეროში სურს დასაქმება.
 დასაქმების შესაძლებლობის შეფასება: დასაქმების შესაძლებლობის შესაფასებლად
გამოიყენეთ კითხვარი. შეაფასეთ ყველა ფაქტორი რომელიც მითითებულია
კითხვარში. უმაღლესი რიცხვი მონიშნული ველებისა გვიჩვენებს თუ რომელ
კატეგორიაში ხვდება გიორგი.
 ყველა ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის შეგროვების საფუძველზე, შესაძლოა

თქვენ აღმოაჩინოთ, რომ გიორგი ადვილად დასასაქმებელი ადამიანების
კატეგორიაში ექცევა (რადგან ყველაზე დიდი რაოდენობა ქულების ექსევა
კითხვარების ა კატეგორიაში, ის მიეკუთვნება მე-2 ჯგუფს).
 ამ შემთხვევაში თქვენ ურჩევთ გიორგის რომ აქტიურად გააგრძელოს სამუშაოს
მოძიების პროცესი. გადაამოწმეთ იცის თუ არა WorkNet-ის გამოყენება და
მიაწოდეთ ადექვატური ინფორმაცია. ასევე შეამოწმეთ იცის თუ არა ვაკანსიების
მოძიების სხვა წყაროების შესახებ. მიაწოდეთ ვაკანსიების მოძიების
საინფორმაციო წყაროებთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
 შეამოწმეთ იცის თუ არა როგორ უნდა მოამზადოს აპლიკაცია და თუ საჭირო
გახდა ურჩიეთ როგორ უნდა გააკეთოს ეს.
 აუხსენით რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თუ რაიმე შესაფერისი ვაკანსია
გამოჩნდა შეატყობინებთ ამის შესახებ.
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 შუთანხმდით , რომ თუ კი ამ პერიოდში ის დასაქმდა, ამის შესახებ აცნობებს
დასაქმების კონსულტანტს.
 შეუთანხმდით რომ შემდეგ კონსულტაციაზე მოვიდეს 3 თვის შემდეგ (ზუსტი
დრო შეათანხმეთ).
ასევე აუხსენით, რომ შეუძლია დაექკონტაქტოს კონსულტანტს თუ რაიმე დამატებითი
ინფორმაციის მიღება დასჭირდა სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით.
D. გიორგის პირადი საქმე
დარწმუნდით რომ გიორგის პირად საქმეში არის შემდეგი დოკუმენტები:
-

სამუშაოს მაძიებლის მოთხოვნა ხელმოწერილი გიორგის მიერ დასაქმების
სერვისების მიღებაზე (იხილეთ კონსულტირების სახელმძღვანელოს დანართი 1)
გასაუბერბის დროს დასაქმების შესაძლებლობების შესაფასებელი კითხვარი
შევსებული (იხილეთ კონსულტირების სახელმძღვანელოს დანართი 2)
მომხმარებელთან შეხვედრის აღრიცხვა, მიზნისა და შედეგების მოკლე აღწერები;
WorkNet-დან ამობეჭდილი მისი CV;
ამ გასაუბრების შესახებ ანგარიში, ცენტრალური ოფისიდან მიღებული
ისნტრუქციის მიხედვით

მაგალითი 2: დასაქმების კონსულტირება
მომხმარებლის პროფილი WORKNET-ზე
სახელი: გოჩა
ასაკი: 49
სქესი: მამრობითი
მართვის მოწმობა – B, C Categories
ენები
ქართული…………………… მშობლიური
რუსული…………………….. საშუალო
განათლება
09/1983-06/1986 – პროფ. კოლეჯი ინჟინერია
სამუშაო გამოცდილება
05/1999-06/2001 – Hired Worker at Coca-Cola
11/1987-10/1988 – Metalworker at Radio Factory
06/1983-11/1984 – Technician at Technological Institute of Ministry of Food Industry
საცხოვრებელი ადგილი: თბილისი ვაკე საბურთალო
ეძებს სამუშაოს (ტერიტორიულად):
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დასაქმების კონსულტანტის ამოცანები
A. კონტაქტის დამყარების ეტაპი:
 WorkNet-ზე დარეგისტრირებისას გოჩა სურვილი გამოთქვა სააგენტოს სერვისების
მიღებაზე.
 რაიონული ცენტრის დასაქმების კონსულტანტი რომელიც პასუხისმგებელია ვაკე
საბურთალოსმაშტაბით დაურეკავს მას რათა შეუთანხმდეს პირად ვიზიტზე
რაიონულ ცენტრში – ვაკე საბურთალო.
 დაკავშირებისას თქვენ უნდა აუხსნათ რომ ვიზიტის დროს განიხილათ
მისაწოდებელი სერვისების სპექტრს, მიზანი შეხვედრის და ასევე ხანგრძლივობა
გააგებინოთ, დაახლოებით 30 – 45 წუთი. შეათანხმეთ შეხვედრისი დრო
B. მოსამზადებელი ეტაპი:
 წინასწარ გაამადეთ ის ფორმები რომელიც უნდა ჩაიდოს გოჩას პირად საქმეში.
C. მომხმარებელთან გასაუბრების ჩატარება
 შემოიპატიჟეთ ოფისში, მოათავსეთ მისთვის განკუთვნილ ადგილზე და
წარმოუდგინეთ თქვენი თავი;
 აუხსენით შეხვედრის მიზანი და პროცესი. განუმარტეთ, რომ დღევანდელი
შეხვედრა ეთმობა გოჩას ინტერესების განხილვას და შეთანხმებას, თუ როგორ
უნდა დაეხმაროს მას SSA/ESS.
 ახსენეთ, რომ შეხვედრა გაგრძელდება დაახლოებით 30-45 წუთი
 მოკლედ მოახდინეთ SSA/ESS-ის სერვისების წარმოდგენადა ჰკითხეთ თუ რომელი
სერვისითაა დანიტერესებული (მოლოდინების გადამოწმება).
 სთხოვეთ ხელი მოაწეროს სერვისების მოთხოვნის ფორმას.
 გახსენით მისი პროფილი WorkNet-ზე. ადგილზევე შეამოწმეთ მის პროფილში
არსებული ინფორმაცია, დაამატეთ ყველა ის ინფორმაცია რომელიც აკლდა.
შეაგროვეთ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც გამოსადეგი იქნება მისთვის
სამუშაოს მოძიების კუთხით, დასაქმებასა და განათლების, უნარების, სამუშაო
გამოცდილებისა და სამუშაოს მოძიების კუთხით გამოცდილების შესახებ.
 განიხილეთ სამუშაოსთან დაკავშირებული გეგმები (რა სფეროში სურს დასაქმება).
დაიწყეთ გიორგის გამოცდილებით მიღებული პროფესიით და განაგრძეთ
მისთვის სასურველით (როგორცWorkNet-ზე აქვს მითითებული). შეამოწმეთ მისი
ამბიციები, პროფესიული ინტერესები და მოლოდინები. აუხსენით შრომის
ბაზრის სიტუაცია მის სასურველ სფეროსთან დაკავშირებით(აუხსენით არსებობს
თუ არა ვაკანსიების მისთვის სასურველ სფეროში, წარმოუდგინეთ ტენდენციები იზრდება თუ მცირდება მოთხოვნა) გოჩასთან ერთად შეაფასეთ მისი დასაქმების
მიზნები შრომის ბაზრის რეალობასთან მიმართებაში. განიხილეთ სად აქვს
დასაქმების დიდი შანსები და გაარკვიეთ გოჩას ინტერესი. ეს იმას ნიშნავს რომ
გოჩას ინტერესები მიუსადაგოთ შრომის ბაზრის რეალობას (ერთობლივად
შეთანხმებული უნდა იყოს) და ჩამოაყალიბეთ რეალისტური მიზნები, თუმცა
ცოტა ამბიციურიც.
 დასაქმების შესაძლებლობის შესაფასებლად გამოიყენეთ კითხვარი. შეაფასეთ
ყველა ფაქტორი რომელიც მითითებულია კითხვარში. უმაღლესი რიცხვი
მონიშნული ველებისა შეგროვდა ბ კატეგორიაში.

trening saxemZRvanelo

49

 ყველა ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის შეგროვების საფუძველზე, თქვენ

აღმოაჩინეთ, რომ გოჩას ესაჭიროება დამატებით
გამომდინარე ის მიეკუთვნება მე-3 ჯგუფს).

დახმარება

აქედან

 ამ შემთხვევაში შესაძლოა განიხილოთ გოჩასთან თუ რა დამატებითი სერვისების
გაწევა შეგიძლიათ (მაგ. ტრენინგი). შესაძლოა მიაწოდოთ ინფორმაცია აქტიურ
ზომებთან დაკავშირებით (ALMM) თუ კი პროგრამა უკვე შეთანხმებულია.
შეგიძლიათ ურჩიოთ რომ მოიფიქროს და შემდგომ აცნობოს თუ თანახმა იქნება
ჩაერთოს პროგრამაში, რაც შემდეგ ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაში უნდა
აისახოს (IAP).
 აუხსენით რა არის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა, და რას ემსახურება ის.
შეთანხმდით გოჩასთან შემდეგზე:
- დასაქმების კონსულტირებისათვის შემდეგი შეხვედრის დრო (2 კვირის
განმავლობაში თუ შესაძლებელია)
- ამასთანავე გოჩა აქტიურად განაგრძობს სამუშაოს მოძიებასWorkNet-ზედა
ასევე სხვა საინფორმაციო წყაროებიდან.
- ურჩიეთ იფიქროს ტრენინგებზე ან სამუშაო გამოცდილების მიღებაზე
(დამოკიდებულია სამინისტროსა და მთავრობის გადაწყვეტილებაზე
ALMMდაკავშირებით)
D. ინდ. სამოქედო გეგმის შემუშავება:
 აიღეთ ინდ. სამოქმედო გეგმის ნიმუში და შეავსეთ გოჩას პერსონალური
ინფორმაცია.
 განიხილეთ გოჩასთან შემდგომი სამის თვის განმავლობაში დასაქმებასთან
დაკავშირებით განსახორციელებელი აქტივობები. შეათანხმეთ გოჩასთან მიზნები:
- რეგულარულად შეამოწმოს WorkNet-ზე გამოქვეყნებული ვაკანსიები და
სხვა წყაროებზე,
- თუ მოძებნა შესაბამისი ვაკანსია გააკეთებს განაცხადს
- განუმარტეთ რომ თუ თქვენ მოძებნით რაიმე შესაფერის ვაკანსიას
აცნობებთ მას
 შეამოწმეთ სჭირდება თუ არა მას ძიების ტექნიკის გაუმჯობესება. ამ შემთხვევაში
შეგიძლიათ ურჩიოთ დაესწროს ჯგუფურ კონსულტირებას (მისი გააქტიურებისა
და მოტივაციის ამაღლების მიზნით).
 კიდევ ერთი განსახილველი ასპექტი დაკავშირებულია გოჩას პროფესიასთან და
შრომის ბაზრის მოთხოვნასთან. გოჩას სურს დასაქმება მექანიკა/ინჟინერიის
სფეროში. მან მიიღო ამ მიმართულებით შესაბამისი განათლება, თუმცა 1988 წლის
შემდგომ ამ მიმართულებით არ უმუშავია. ეს ნიშნავს რომ მას სჭირდება
დამატებითი ტრენინგი რათა უნარები და ცოდნა განაახლოს და ჰქონდეს
პრაქტიკული გამოცდილება. მაგალითად: არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე,
ნათელია რომ შრომის ბაზარზე CNCოპერატორების დეფიციტია.ეს კარგი

შესაძლებლობაა გოჩასთვის, თუ მას სურვილი აქვს თავისი ტექნიკური უნარები
განაახლოს. შეამოწმეთ მისი ინტერესი.

 აღწერეთ თუ რა შესაძლებლობებია SSA/ESS -ის მხრიდან დახმარების კუთხით–
მაგ. ტრენინგი CNC ოპერატორების. აუხსენით როგორ უნდა ჩაერთოს,
ხანგრძლივობა, წარმატებით დასრულების მოთხოვნები და ა.შ...
 აღნიშნეთ IAP შიშეთანხმებულიALMM.
 აუხსენით რომ აცნობებთ როდის დაიწყება შეთანხმებული ALMM.
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 შეუთანხმდით რომ შემდეგ კონსულტაციაზე მოვიდეს 3 თვის განმავლობაში
სადაც განიხილავთ სამუშაოს მოძიების საკითხებს.
 შეათანხმეთ გოჩასთან კომუნიკაციის საშუელება და რომ იგი გაცნობებთ თუ კი ის
მიწვეულ იქნება გასაუბრებაზე. აქცენტი გააკეთეთ იმაზე, რომ დაგიკავშირდეთ
თუ კი დასაქმებასთან დაკავშირებით რაიმეს წააწყდება. გაუმეორეთ რომ
აცნობებთ თუ კი გამოჩნდა შესაფერისი ვაკანსია, ან აქტიური ზომები ან სხვა
დახმარება...
 განსაზღვრეთ ინდ. სამოქმედო გეგმის მოქმედების ვადა (მაქს. 6 თვე). გეგმა
ხელმოწერილ უნდა იქნას ორივე მხარის მიერ. ერთი უნდა გადაეცეს გოჩას და
მეორე შეინახოთ მის პირად საქმეში.
 ბოლოს შეაჯამეთ მთავარი საკითხები და კიდევ ერთხელ გაიმეორეთ (მაგალითად
“ამგვარად ჩვენ შევთანხმდით რომ თქვენ განაგრძობთ ძებნას აქტიურად და თუ
მანამდე არა, სამი თვის განმავლობაში კვლავ გვეწვევით. თუ ამ ხნის
განმავლობაში გაჩნდა რაიმე შესაფერისი ვაკანსია მაშინვე გაცნობებთ. ასევე
გაცნობებთ ტრენინგებთან დაკავშირებითაც.”).
E. ინტერვიუს შემდგომ
დარწმუნდით რომ გოჩას პირად საქმეში არის შემდეგი დოკუმენტები:
-

სამუშაოს მაძიებლის მოთხოვნა ხელმოწერილი გოჩას მიერ დასაქმების
სერვისების მიღებაზე (იხილეთ კონსულტირების სახელმძღვანელოს დანართი 1)
გასაუბერბის დროს დასაქმების შესაძლებლობების შესაფასებელი კითხვარი
შევსებული (იხილეთ კონსულტირების სახელმძღვანელოს დანართი 2)
მომხმარებელთან შეხვედრის აღრიცხვა, მიზნისა და შედეგების მოკლე აღწერები;
WorkNet-დან ამობეჭდილი მისი CV;
ამ გასაუბრების შესახებ ანგარიში, ცენტრალური ოფისიდან მიღებული
ინსტრუქციის მიხედვით
ინდივიდულური სამოქმედო გეგმა ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი (იხილეთ
კონსულტირების სახელმძღვანელოს დანართი 3)
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საჯარო მომსახურების დაძმობილება: დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების
განვითარება საქართველოში

“dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris SesaZleblobebis ganviTareba
saqarTveloSi”

EU Twinning project “Capacity Building of the Employment Support Services in Georgia”

dasaqmebis konsultirebis
saxelmZRvanelo
aqtivoba 2.6

Tbilisi, 19.05.2016

მოცემული სახელმძღვანელო მომზადებულ იქნა დაძმობილების პროექტის - დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში
ექსპერტთა გუნდისმიერ, რომელთაც კონსულტაცია გაიარეს სოციალური მომსახურების
სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის თანამშრომლებთან:


ვალერია კუბალოვა



ვერა კოლმეროვა



მერი ლორენჩიჩი



ბორის კატუშაკი



ნიკა ლემონჯავა



ნინო აგაშენაშვილი



რუსუდან ტაბაღუა,



ნინო ბოლქვაძე

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს
აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის დაძმობილებულ მხარეებს.

სარჩევი
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აბრევიატურების ჩამონათვალი
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შრომის ბაზრის აქტიური ზომები

ALMP

შრომის ბაზრის აქტიური პროგრამები

CO

ცენტრალური ოფისი

ESS

დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური

IRP

ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა

IAP

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა

LC

ადგილობრივი ცენტრი (რაიონული)

MoLHSA

შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

NSM

ახალი სერვის მოდელი

VET

პროფესიული განათლება და ტრენინგი

SSA

სოციალური მომსახურების სააგენტო
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1. დასაქმების კონსულტირება და მისი მიზანი
გლობალური ეკონომიკის დინამიური განვითარებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების
წინსვლის გამო, სიტუაცია შრომის ბაზარზე ძალზე სწრაფად იცვლება. ნათელია, რომ ის
რაც ჩვენ წიგნებში წაგვიკითხავს და გვისწავლია მთელი კარიერული ცხოვრების
მანძილზე საკმარისი არ იქნება. პროფესიული თვალსაზრისით, ადამიანები ხვდებიან
ისეთ სიტუაციაში, როდესაც უწევთ პროფესიის შეცვლა, ახალი სამუშაოს მოძებნა, ასევე
საკუთარი უნარების, ცოდნის, ქცევისა და განწყობის მორგება შრომის ბაზრის
პირობებთან. ზოგიერთი ადამიანი ამას დამოუკიდებლად უმკლავდება, თუმცა არიან
ისეთებიც, რომელნიც საჭიროებენ ხელშეწყობას.
SSA/ESS-ის მიერ მიწოდებული დასაქმების კონსულტირების სერვისებს შეუძლიათ
სამუშაოს მაძიებლებისათვის დახმარების აღმოჩენა და ცვალებად შრომის ბაზარზე მათი
მორგება. აღნიშნული სერვისი მიეწოდება უმუშევარ ადამიანებს უფასოდ, სპეციალურად
გადამზადებული დასაქმების კონსულტანტების მიერ.
დასაქმების კონსულტირების მიზანი
დასაქმების კონსულტირება არის პროცესი, რომლის მიზანია დაეხმაროს სამუშაოს
მაძიებელს შრომის ბაზარზე სწრაფად ინტეგრაციაში. კერძოდ, ხელი შეუწყოს სამუშაოს
მაძიებელს დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდასა და პიროვნულ განვითარებაში, რათა
დროის უმოკლეს მონაკვეთში შეძლოს შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მორგება, გახდეს
კონკურენტუნარიანი და დამსაქმებლებისთვის მისაღები.
დასაქმების კონსულტირება არის ორმხრივი თანამშრომლობა მომხმარებელსა და
დასაქმების კონსულტანტს შორის. დასაქმების კონსულტირება მოიცავს შემდეგ მოცემულ
ეტაპებს:
 სამუშაოს მაძიებლის დასაქმების საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის
მოძიება;
 მომხმარებლის დასაქმებასთან დაკავშირებული მიზნების შემოწმება;
 სამუშაოს მაძიებლის დასაქმების შესაძლებლობების შეფასება;
 დახმარების საჭიროების დაშესაძლებლობათა სპექტრის განსაზღვრა;
 სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება და კონსულტირების
გაწევა;
 ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხორციელება;
 მომხმარებლის პროგრესზე თვალყურის მიდევნება და შეთანხმებული გეგმის
განხორციელება;
 საჭიროებიდან გამომდინარე, მომხარებლის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის
კიდევ ერთხელ შეფასება და ცვლილებების შეტანა
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2. უმუშევრობისა და სამუშაოს დაკარგვის ეფექტი
სამუშაოს დაკარგვა ნეგატიურ გავლენას ახდენს უმრავლესობაზე. ვინაიდან შემოსავლის
წყაროსა და სოციალურ კონტაქტებთან ერთად კარგავენ თვითშეფასებას. თუმცა
ზოგიერთისთვის სამსახურის დაკარგვა არის ახალი გამოწვევა. სამუშაოს დაკარგვა ყველა
ადამიანზე განსხვავებულ გავლენას ახდენს და დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:
პირად მახასიათებლებზე, ოჯახურ გარემოზე, საზოგადოებრივ მდგომარეობაზე, შრომის
ბაზრის ვითარებაზე და ა.შ. უმუშევრობამ შესაძლოა რადიკალურად შეცვალოს ადამიანის
ცხოვრების სტილი.
ახალმა სტატუსმა - უმუშევრობა - შესაძლოა ძალიან ნეგატიური გავლენა იქონიოს
ადამიანის ფსიქიკაზე. „ჰარისონის მოდელი“ გვიჩვენებს უმუშევრობის გავლენას ადამიანის მენტალურ სტაბილურობაზე უმუშევრობის ხანგრძლოვობასთან დაკავშირებით:
1 ფაზა - შოკი

ეს არის ადამიანის თავდაპირველი რეაქცია, როცა ის კარგავს
სამსახურს (როგორ შეიძლებოდა ასეთი რამე მომსვლოდა?). ამ
ეტაპზე ბევრი ვერ ეგუება იმ ფაქტს, რომ მათდაკარგეს სამსახური.

2 ფაზაოპტიმიზმი

ამ ეტაპზე უმუშევარი მობილიზებას უკეთებს თავის ძალებს
(დარწმუნებული ვარ მალე ვიპოვი სამსახურს), ინტენსიურად ეძებს
ახალ სამსახურს და სჯერა მომავლის.

3 ფაზა- პესიმიზმი

ეწყებათ დეპრესია, სოციალური იზოლაცია და გარიყვა, კარგავენ
საკუთარი თავის რწმენას

4 ფაზა ფატალურობა

უმუშევარი ადამიანი ცოტა უკეთესად გრძნობს თავს, თუმცა
კარგავს სამუშაოს ძიების ინტერესს, ეუფლება აპათია და
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზე კარგავს წარმოდგენას.

ყველა ზემოთ მოყვანილი ეტაპი თავის მხრივ გავლენას ახდენს დასაქმების კონსულტანტის სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის პროცესზე
შოკი - დასაქმების კონსულტანტმა უნდა გაიაზროს, რომ შოკურ მდგომარეობაში მყოფ

სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობა არაა იოლი საქმე. ის ცუდ ხასიათზეა, არაა მზად
ინფორმაციის მისაღებად და ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა გაბრაზებულიც იყოს. ამ
ეტაპზე მომხმარებელს არ შეუძლია მომავალზე ფიქრი, მისი გონება მხოლოდ სამუშაოს
დაკარგვისგან გამოწვეული სტრესითაა შეპყრობილი.

ოპტიმიზმი–დასაქმების კონულტანტისათვის საუკეთესო

ეტაპია სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობისათვის. მომხმარებელი მოტივირებულია, აქტიური და საკუთარ
თავში დარწმუნებული. მზადაა ინფორმაციის მისაღებად, იღებს შეთავაზებულ
აქტივობებს და სწამს, რომ აუცილებლად დაბრუნდება შრომის ბაზარზე. დასაქმების
კონსულტანტმა უნდა გამოიყენოს ეს პერიოდი მომხმარებელთან ეფექტური
მუშაობისათვის.
პესიმიზმი – ეს არის მომხმარებლის ინტენსიური გააქტიურების პერიოდი. აუცილებელია ამ ეტაპზე დავიწყოთ ინტენსიური დასაქმების კონსულტირება და შევთავაზოთ
მომხამერებელს სხვადასხვა აქტივობები. მარტივად რომ ვთქვათ, უნდა გამოვაფხიზლოთ მომხმარებელი, ავუმაღლოთ საკუთარი თავის რწმენა და გავააქტიუროთ...
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ფატალურობა– დასაქმების კონსულტანტისთვის მომხამერელთან ამ

ეტაპზე მუშაობა
არის ურთულესი. აუცილებელია გამოვიყენოთ ინდივიდუალური კონსულტირება,
ნაბიჯ-ნაბიჯ განვუსაზღვროთ მიზნები, გავუზარდოთ მოტივაცია,საკუთარი თავის
რწმენა. ჩავრთოთ რთულად დასასაქმებელი ადამიანების ჯგუფურ კონსულტირებაში.

საქართველოში უმუშევარი ადამიანები ხანგრძლივი დროით არიან უმუშევრები. მათი
უმრავლესობა შემოსავლის დაკარგვის შემდგომ დამოკიდებული ხდება სოციალურ
დახმარებაზე. ზოგი საკუთარი თავის პატივისცემას კარგავს, მიუხედავად იმისა, რომ
ოჯახი შესაძლოა ეხმარებოდეს. უფრო მეტიც, ხანგრძლივი უმუშევრობა სულ უფრო და
უფრო ამცირებს მათი დასაქმების შესაძლებლობებს. წარმატებული დასაქმების
კონსულტირებისათვის მნიშვნელოვანია სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობის პროცესში
გათვალისწინებული იყოს ის სოციალური და კულტურული მახასიათებლები, რაც
ქართულ რეალობას ახლავს.

3. დასაქმების კონსულტანტის როლი და მომხმარებლის
პასუხისმგებლობა
დასაქმების კონსულტირება არის პროცესი, სადაც 2 მონაწილე - სამუშაოს მაძიებელი/მომხმარებელი და დასაქმების კონსულტანტი თამაშოენ მთავარ როლს. ამ პროცესში
ორივე მონაწილეს როლი უმნიშვნელოვანესია.
დასაქმების კონსულტანტის როლი
დასაქმების კონსულტანტი უნდა იყოს მგრძნობიარე ლიდერი, სოციალურად ორიენტირებული და უნდა შევიდეს მომხმარებლის მდგომარეობაში, აღიქვას მისი პრობლემები და გრძნობები. უფრო მეტიც, უნდა აგრძნობინოს, რომ მის გვერდით დგას, ესმის
მისი სიტუაცია და პრობლემები და სწორედ იმისთვისაა, რომ შესაბამისი მიდგომით
გადაჭრას მომხმარებლის პრობლემები და შეცვალოს მისი მდგომარეობა უკეთესობისკენ. კერძოდ, წარმატებული დასაქმების კონსულტირებისათვის, უმნიშვნელოვანესია დასაქმების კონსულტანტის მიერ პროცესის დასაწყისშივე კარგი ურთიერთობა
ჩამოაყალიბოს მომხმარებელთან.
თუმცა აღსანიშნავია, რომ დასაქმების კონსულტანტმა გარკვეული დისტანცია უნდა
დაიცვას, რაც მას დაეხმარება სიტუაციის შეფასებაში, მაძიებლის საჭიროებების
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განსაზღვრაში და შესთავაზოს პრობლემის გადაჭრის შესაბამისი გზები. დასაქმების
კონსულტანტი აჩვევს მომხმარებელს დამოუკიდებლობას
დასაქმების კონსულტანტმა მომხმარებელს თავი უნდა აგრძნობინოს
აქტიურ
მონაწილედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. მხოლოდ ერთობლივი
ძალებითპრობლემასთან გამკლავებას მოაქვს სასურველი შედეგი.

მომხმარებელთან ურთიერთობის პრინციპები
დასაქმების კონსულტანტმა მომხმარებელთან ურთიერთობისას უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი პრინციპები:
 ეფექტიანობის პრინციპი
 პარტნიორობის პრინციპი:
 პროფესიული ანგარიშვალდებულების პრინციპი:
 ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესებისა და განვითარების, საიმედოობისა







დამომსახურების ხელმისაწვდომობის პრინციპი
პერსონალური მონაცემების დაცვის პრინციპი
თანაბარი მოპყრობის პრინციპი
მომხამერებელზე ორიენტირებულობისა და კომპლექსური მიდგომის
პრინციპი
გეგმიური, გრძელვადიანი და პრევენციული მოქმედების პრინციპი
უმუშევარი ადამიანების ავტონომიურობისა და ინდივიდუალური გადაწყვეტილების პატივისცემის პრინციპი
ინდივიდუალური მიდგომის პრინციპი

(მეტი ინფორმაცია იხილეთ სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების
სახელმძღვანელოში))

სამუშაოს მაძიებლის როლი
ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე მომხმარებლის ჩართულობა კონსულტირების
პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი. ის უნდა დარწმუნდეს, რომ დასაქმების
კონსულტანტი მის დასახმარებლადაა და ესმის მისი. თუ მომხმარებელი კარგ
ხასიათზეა, ოპტიმისტურად
განწყობილი და მოტივირებული, ზოგადად მთელი
პროცესი იოლად მიდის და არაა ხანგრძლივი.
მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია მომხმარებელს ესმოდეს, რომ სწორედ ისაა პასუხისმგებელი გადაწყვეტილების მიღებაზე. სამუშაოს მაძიებელმა უნდა იგრძნოს დასაქმების
კონსულტანტისგან ეფექტური დახმარება, თუმცა ასევე თავად უნდა შეეცადოს და
გააუმჯობესოს საკუთარი მდგომარეობა.
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4. დასაქმების ინდივიდუალურიკონსულტირება
დასაქმების კონსულტირება არის პროცესი რომელიც მოიცავს შემდეგს:
• პირველადი გასაუბრება და ინფორმაციის შეგროვება
• მომხმარებლის დასაქმებასთან დაკავშირებული მიზნების შემოწმება;
• მომხმარებლის დასაქმების შესაძლებლობების შეფასება
• დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების განსაზღვრა მომხმარებლის საჭიროებებსა
და არსებული რესურსების მიხედვით
• სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება და რჩევა
• ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შეფასება და დასრულება
• მომხმარებლის პროგრესზე თვალყურის მიდევნება
• შეთანხმებული მოქმედებების რევიზია
ზოგადად დასაქმების კონსულტირება ხორციელდება დასაქმების კონსულტანტისა და
მომხმარებლის პირისპირ შეხვედრის ფორმატში. შეხვედრის რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტული მომხმარებლის საჭიროებებსა და შრომის ბაზრის სიტუაციაზე.

4.1გასაუბრება, როგორცერთერთისაშუალება
გასაუბრება (ინტერვიუ) - ზოგადად არის დაგეგმილი და ორგანიზებული პირდაპირი
კომუნიკაცია ორ პერსონას შორის, რომელიც ხორციელდება კონკრეტული მიზნით.
გასაუბრება დასაქმების კონსულტანტის მიერ გამოიყენება როგორც მაძიებელთან
მუშაობის ერთერთი საშუალება.
პირველადი გასაუბრება (პირველი ინტერვიუ) ზოგადად არის პირველი პირისპირ
შეხვედრა სამუშაოს მაძიებლის/უმუშევრისა და დასაქმების კონსულტანტს შორის.
Worknet- ში არსებული ინფორმაციის გარდა დამატებით შეგროვდეს უმუშევარ
ადამიანზე ინფორმაცია. ინფორმაციის მოგროვება არის წინაპირობა ორივე საკითხის,
მასშტაბური პროფილის შედგენა და მომხმარებლის საჭიროებიდან გამომდინარე,
დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების მასშტაბების განსაზღვრა. ასევე აღსანიშნავია, რომ
გასაუბრების კარგად ორგანიზება არის დასაქმების კონსულტანტის საბაზისო უნარი და
არის მომხმარებელთან წარმატებული მუშაობის წინაპირობა.

გასაუბრებაზე მოწვეულ იქნება მხოლოდ ის მაძიებელი, რომელიც WorkNet -ზე
დააფიქსირებს თანხმობას, რომ სურს SSA/ESS -გან დახმარების მიღება. პრიორიტეტი
დასაქმების სერვისების მიწოდების კუთხით უნდა მიენიჭოთ უმუშევარ სამუშაოს
მაძიებლებს.
ყოველი გასაუბრება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
• გასაუბრებისათვის მომზადება
• პირველი ეტაპი: შესავალი
• ძირითადი ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია გასაუბრების მიზნებთან
• საბოლოო ეტაპი: დასკვნა
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4.1.1.გასაუბრებისათვისმომზადება
შინაარსი
დასაქმების კონსულტანტმა წინასწარ უნდა მოაგვაროს შემდეგი:
- შეამოწმოს WorkNet-ზე ახალ დარეგისტრირებულ მაძიებელთა სია,
რომელთაც დააფიქსირეს SSA/ESS-ის სერვისების მიღებაზე
თანხმობა;
- შეამოწმოს მომხმარებლის სტატუსი - დასაქმებული/უმუშევარი;
- განსაზღვროს გასაუბრების ჩატარების დრო და მოიწვიოს
მომხმარებლები.
დასაქმების კონსულტანტმა ასევე წინასწარ უნდა მოამზადოს შემდეგი:
- საინფორმაციო მასალები, ლიფლეტები და საინფორმაციო წყაროები
მომხმარებლის პირადი საქმე
- დასაქმების კონსულტირების სერვისების აღრიცხვის რეესტრი









მომხმარებლის პირადი საქმე მოიცავს შემდეგ დოკუმენტებს:
ხელმოწერილი მოთხოვნა დასაქმების ხელშეწყობის
სერვისების მიღებაზე
WorkNet-ზე მომხმარებლის CV
დასაქმების შესაძლებლობების შეფასების კითხვარი
მომხმარებელთან შეხვედრების აღრიცხვის რეესტრი
საგზური
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა, თუ კი არის
შემუშავებული
ALMPM-ებზე გადამისამართება (ვაუჩერი) და სხვა

დასაქმების კონსულტანტის მიერ მომხმარებლისათვის
განხორციელებული ყველა აქტივობის აღრიცხვა
სამუშაოს მაძიებლის სახელი და გვარი
მისამართი:
დაბადების თარიღი:
ოჯახური მდგომარეობა:
ეროვნება:
ტელეფონი:
ელ.ფოსტა:

1.

2.

თარიღი/
დრო

მიზანი

შედეგი/შეთანხმება

xx.yy.zzzz

პრველადი
გასაუბრება

შეთანხმება შემდეგ
შეხვედრაზე რათა მოხდეს
IAP-ის შემუშავება

შეხვედრა
კონსულტირების
მიზნით

IAP მომზადებული და
ხელმოწერილი
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მომხმარებლის
ხელმოწერა

დასაქმების
კონსულტანტ
ის
ხელმოწერა

გარემო პირობები
გარემო/შეხვედრის ადგილმა, სადაც დასაქმების კონსულტანტი ხვდება სამუშაოს
მაძიებელს, შესაძლოა დიდი გავლენა იქონიოს პროცესზე და კონსულტირების
შედეგებზე:
- გასაუბრების ჩასატარებლად განკუთვნილი ოთახი უნდა იყოს კეთილმოწყობილი,
ყოველგვარი ფიზიკური დაბრკოლებების გარეშე
- გასაუბრება არ უნდა იყოს შეფერხებული გარე ფაქტორებით (სხვა კოლეგები,
ვიზიტორები, ტელეფონის ზარები)
- დასაკავებელი ადგილები მომზადებული
- საჭმელი, სასმელი მაგიდიდან უნდა იქნას აღებული
- ბროშურები, ბუკლეტები უნდა იქნას განთავსებული (მოტივაციისა და ინტერესის
გასაზრდელად)
პერსონალური მზაობა
-

პოზიტიურად ფიქრი
დროის ადეკვატური განაწილება
დასაქმების კონსულტანტი სამუშაოს მაძიებლის შესახებ ყველა საჭირო
ინფორმაციას უნდა ფლობდეს,გასაუბრების დაწყებამდე უნდა იყოს სრულად
მომზადებული.

პროფესიული მომზადება
დასაქმების კონსულტანტს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი კომპეტენციები, ცოდნა და უნარები
დასაქმების კონსულტირებისა და გასაუბრების ჩასატარებლად.
გასაუბრების ტექნიკა
მომხმარებლის საჭიროებების შეფასების უნარი
შრომის ბაზრის (ეროვნული, რეგიონალრი, ადგილობრივი დონე) ცოდნა
მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციების და შიდა ნორმების ცოდნა
SSA/ESS ორგანიზაციული სტრუქტურის ცოდნა
შრომის ბაზრის აქტიური პროგრამებისა და SSA/ESS-ის აქტივობების ცოდნა
მომხმარებლისათვის მისაწოდებელი სერვისების განსაზღვრის უნარი
უკუკავშირების მიწოდება
IT უნარები (SSA/ESS-ის აპლიკაციები, ინტერნეტი, ელექრონული ფოსტა...)
(იხილეთ დანართი4-დასაქმების კონსულტანტის კომპეტენციები)
გასაუბრების ჩატარების ძირითადი პრინციპები:
 დასაწყისშივე განისაზღვროს გასაუბრების მასშტაბები და მიზანი;
 მომხმარებელთან კარგი ურთიერთობის ჩამოყალიბებისათვის თბილი და
კეთილმოწყობილი გარემო პირობების უზრუნველყოფა;
 მოკლედ ნათლად და გასაგებად საუბარი და აზრის გადმოცემა (უცხო სიტყვებისა და ტექნიკური ტერმინების გამოყენება თავიდან არიდებულ უნდა იქნას);
 ლაკონური და მარტივი სიტყვების გამოყენება, რათა საკუთარი იდეები
ეფექტურად და სწორად იქნას აღქმული/გაგებული;
 თვალით კონტაქტის დამყარება და ე.წ. სხეულის ენის გამოყენება;
 მოკლე წინადადებების გამოყენება, სათანადო კითხვების დასმა;
 ღია კითხვების გამოყენება მეტ თავისუფლებას აძლევს მომხმარებელს;
 დახურული კითხვები კარგი საშუალებაა საუბრის თემის შესაცვლელად;
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 აქტიური მომსმენა, რითაც შესაძლოა შემოწმდეს ესმის თუ არა მომხმარებელს
შინაარსი/საკითხი (საკითხის თავიდან დასმა ან თემატიკის რამდენჯერმე ახსნა);
 მომხმარებლის გამხნევება გასაუბრების მსვლელობისას, დაფასება და აქტიური
მიდგომა, მომხმარებლის გრძნობების მიმართ ემპათია;
 მომხმარებელს გამოხატვისათვის საკმარისი სივრცე უნდა მიეცეს, თუმცა
კომუნიკაციის კონტროლს აწარმოებს დასაქმებისკონსულტანტი (ჩვეულებრივ 7080% გასაუბრებაზე ეთმობა მომხმარებლის საუბარს);
 თავიდან უნდა იქნეს არიდებული მითითებები, კრიტიკა ან არასათანადო
მაგალითების მოყვანა, რომელმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მომხმარებლის
პასუხზე;
 კომუნიკაცია მომხმარებელთან მუშაობის პრინციპების ხელმძღვანელობით;
 ვერბალურ და არავერბალურ კომუნიკაციაზე ყურადღების გამახვილება,
საკუთარი არავერბალური კომუნიკაციის კონტროლი და მომხმარებლის
კომუნიკაციის მონიტორინგი/დაკვირვება;
 გასაუბრების ჩანაწერების მომზადება და გაკეთებული ჩანაწერების შეჯამება
მომხმრებლის წასვლის შემდგომ.

4.1.2 პირველი ეტაპი: შესავალი
ამ ეტაპზე იწყება მომხმარებელთან რეალური მუშაობის ეტაპი. დასაქმების
კონსულტანტის წარდგენა არის მომხმარებელთან კომიუნიკაციის დასაწყისი.
გასაუბრების ამ ფაზის მთავარი მიზანია დასაქმების კონსულტანტსა და მაძიებელს
შორის კონტაქტის დამყარება, კარგი ატმოსფეროს შექმნა და ნდობის მოპოვება(მომხმარებელი შესაძლოა იყოს სტრესში, გაბრაზებული დემოტივირებული...),
შეხვედრის მიზნის ახსნა, მასშტაბებისა და ძირითადი საკითხების განსაზღვრა.
დასაქმების კონსულტანტმა მომხმარებლისათვის კომფორტული გარემო უნდა
უზრუნველყოს და ასევე დარწმუნდეს, რომ მომხმარებელს კარგად ესმის შეხვედრის
არსი.
დასაქმების კონსულტანტის გადასადგმელი ნაბიჯები:
 მომხმარებელთან მისალმება და თავის წარდგენა/გაცნობა. სახელით
მიმართვა, განსაკუთრებით პირველი კონტაქტის დროს;
 კომუნიკაციის დაწყება ნეიტრალური თემით (როგორ გრძნობს თავს
მომხმარებელი, ადვილად მოაგნო თუ არა გასაუბრების ჩატარების ადგილს
დაა.შ..);
 გასაუბრების მიზნის დაზუსტება (მომხმარებელი მოწვეულ იქნა გასაუბრებაზე, იმის გამო რომ მან თანხმობა განაცხადა WorkNet -ზე SSA/ESS
დახმარების მიღებაზე);
 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი დაინტერესებულია დასაქმების
ხელშეწყობის სერვისების მიღებით, ის ხელს აწერს მოთხოვნის ფორმას
(დანართი 1) და წარმოადგენს საკუთარ სისტემაზე წვდომის ანგარიშს.
შეთანხმება ინახება მომხმარებლის პერსონალურ საქაღალდდეში (ბეჭდური
სახით).
 პირველი შეხვედრის მიზნის ახსნა - რისი მიღწევა გსურთ პირველადი
გასაუბრებით;
 გასაუბრებისათვის საჭირო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრა (30-45
წუთი);
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 პროცესის ახსნა - როგორ ჩატარდება ინტერვიუ;
 როლების განსაზღვრა: გასაუბრების ხელმძღვანელი დასაქმების კონსულტანტი, და მომხმარებლის როლი - გასაუბრებსათან დაკავშირებით მისი
მოლოდინები;
 გასაუბრების დროს გაკეთებული ჩანიშვნების შესახებ განმარტების მიცემა;
 პროცესის დროს დარწმუნება, რომ მომხმარებელს ახსნილი ესმის და მზადაა
გასაუბრების გასაგრძელებლად.

4.1.3 ძირითადი ნაწილი
ეს არის ინტერვიუს ძირითადი ეტაპი, რომელიც დაკავშირებულია გასაუბრების
მიზნებთან. პირველადი გასაუბრებისას, ეს ნაწილი მოიცავს ინფორმაციის
მოძიებას მომხმარებლის შესახებ, მომხმარებლის დასაქმების შესაძლებლობების
შეფასებას, ხშირ შემთხვევაში ასევე მომხმარებლის საჭიროებათა დადგენას და
შესათავაზებელი მომსახურების სპექტრის განსაზღვრას. (ახსნა იხილეთ ქვემოთ)
ადვილად დასასაქმებელი ადამიანების შემთხვევაში - პირველადი გასაუბრების
პროცესშივე შესაძლებელია აქტიური სამუშაოს მოძიების შესახებ შეთანხმება. იმ
შემთხვევაში თუ კი მომხმარებელს დამატებითი ხელშეწყობის სერვისები
ესაჭიროება, უმჯობესი იქნება თუ მოხდება დამატებით შეხვედრაზე შეთანხმება,
რათა სამომავლო აქტივობები და ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა განიხილოთ.

4.1.4ინტერვიუს ბოლო ეტაპი:დასკვნა
გასაუბრების ბოლო
შემდეგი აქტივობები:

ეტაპზე

დასაქმების

კონსულტანტმა უნდა განახორციელოს

 გასაუბრების დროს განხილული ინფორმაციისა და შედეგების შეჯამება;
 მომხმარებლის მხრიდან უკუკავშირის მოძიება, აღიქვა თუ არა სიტუაცია მან
სწორად და ადეკვატურად;
 სამუშაოს მოძიების აქტივობებზე შეთანხმების მიღწევა ან/და შემდგომი
დასაქმების კონსულტირების დროზე შეთანხმება, რომელიც ემსახურება უკვე
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავებას;
 შეთანხმებული ამოცანებისა და მოთხოვნების (ორივე მხრიდან) გამეორება
(ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია, სამუშაოს მოძიების აქტივობები, შემდეი
შეხვედრა, რომელიც ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავებას
დაეთმობა და ა.შ..);
 მომხმარებლისათვის კითხვის დასმის საშუალების მიცემა;
 მომხმარებლისათვის უკუკავშირის გამორთმევა, რათა გავიგოთ იყო თუ არა
გასაუბრება წარმატებული;
 სხვა სერვისებისა და მიმდინარე დახმარების შეთავაზება;
 ადმინისტრაციული საკითხები უნდა მოგვარებულ იქნას, საბუთები
შევსებული ერთი ეგზემპლარი გადაეცეს მომხმარებელს, ხოლოქსერო ასლი
ინახებოდეს მომხმარებლის პირად საქმეში.

4.2 ინფორმაციის შეგროვება
პირველადი გასაუბრების ჩატარების მიზანია მომხმარებელზე ინფორმაციის მოგროვება
მისი პროფილის მოსამზადებლად, რათა შემდგომ უკვე განისაზღვროს საჭოროებები და
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მისაწოდებელი
სერვისების
სპექტრი.
სტრუქტურიზებულ გასაუბრებას:

დასაქმების

კონსულტანტი

ატარებს

 დასაქმების კონსულტანტი ამოწმებს WorkNet-ში მომხმარებლის პროფილში არსებულ
ინფორმაციის სისწორეს, იმ ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც მან გასაუბრების
შედეგად მიიღო. დასაქმების კონსულტანტმა უნდა დაასრულოს WorkNet-ზე
მომხმარებლის პროფილის შევსება(სამუშაოს მაძიებელთან შეთანხმების საფუძველზეთუმომხმარებელი ხელმოწერით აფიქსირებს დახმარების მიღების სურვილს
და წარმოადგენს თავის სისტემაზე წვდომის ანგარიშს).
 ყურადღების გამახვილება უნდა მოხდეს შემდეგზე:
- სამუშაოს მაძიებლის პერსონალურ მახასიათებლები, კვალიფიკაცია, პროფესია,
შეძენილი ცოდნა/უნარები და ჯანმრთელობის მდგომარეობის (რომელიც
შესაძლოა ბარიერი იყოს პიროვნების დასაქმების კუთხით) მონაცემების შესახებ.
- მომხმარებლის პროფესიული მიზნებისა და ინტერესთა სფეროსგანსაზღვრა
(სასურველი სამუშაო სფერო და პროფესია)

4.3 მომხმარებლის მიზნები დასაქმებასთან დაკავშირებით
ზემოთ ნახსენები ნაბიჯების გადადგმა იწყება, როდესაც მომხმარებელს აქვს
ჩამოყალიბებული მიზნები. ეს ნიშნავს, რომ მაძიებელს აქვს განსაზღვრული
მუშაობის სფერო და ასევე აქვს ალტერნატიული მიმართულებაც შერჩეული.
შესაძლოა რამდენიმე პროფესიაში სცადოს ადამიანმა ბედი, თუმცა ყველაში ერთნაირად წარმატებული ვერ იქნება. იმისათვის, რომ მაძიებელმა გაზარდოს საკუთარი
დასაქმების შესაძლებლობები, მომხმარებელმა უნდა გააფართოვოს დასაქმების
სფეროები. აქედან გამომდინარე, თუ არის შესაძლებლობა მომხმარებელი დასაქმების
მიმართულებით 3 მიზანს აყალიბებს.
ეს 3 მიზანი ასევე უნდა აისახოს მომხმარებლის ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაშიც.
მომხმარებელმა მიზნების განსაზღვრამდე უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი მომენტები:







პროფესია და განათლების დონე;
სამუშაო გამოცდილება,
ცოდნა და უნარები, რომელიც კონკრეტული ვაკანსიის პირობებშია საჭირო,
საკუთარი ინტერესები
პოტენციური ბარიერები,
შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნა (არის თუ არა ეს ვაკანსიები რელევანტური)

უმეტეს შემთხვევაში სამუშაოს მაძიებელს უკვე განსაზღვრული აქვს დასაქმებასთან/
კარიერასთან დაკავშირებით საკუთარი გეგმები, რომლებსაც განიხილავს დასაქმების
კონსულტირების პროცესში ან ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის მომზადებისას.
თუმცა არის ისეთი შემთხვევებიც როცა მომხმარებელმა არ იცის რა სურს მომავალში.
ასეთ შემთხვევაში, დასაქმების კონსულტანტი მომხმარებელს ამისამართებს კარიერის
დაგეგმვის კონსულტანტთან. ეს დამატებითი დახმარების სერვისი შემდეგ უკვე
აღნიშნული იქნება ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაში. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც
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მომხმარებელი ისარგებლებს კარიერის დაგეგმვის სერვისით, ის დაბრუნდება დასაქმების
კონსულტანტთან და განაახლებს სამუშაოს მოძიების პროცესს.

4.4მომხმარებლის დასაქმების შესაძლებლობების შეფასება
უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ამ პროცესის არის მომხმარებლის არსებულ სიტუაციასთან
დაკავშირებით მიღებული ინფორმაციის გაანალიზება და იმ პრობლემების
იდენტიფიცირება, რომელიც მას აქვს. ეს ინფორმაცია შემდგომ პროფილების შესადგენად
გამოიყენება, რომელიც, თავის მხრივ, არის სამუშაოს მაძიებლების სეგმენტაციის
ერთერთი საშუალება.
პროფილის შექმნის მეთოდი გამოიყენება ასევე
იმ
სერვისების
იდენტიფიცირებისათვის, რომელიც უნდა გაეწიოს კონკრეტულ მომხმარებელს. მომხმარებლის
პროფილის შედგენა და შემდგომ მათი 4 კატეგორიაში გადანაწილება არის მაძიებლის
სამომავლო გეგმის შედგენის წინაპირობა.
1ჯგუფი დასაქმებული მაძიებელი
2ჯგუფი ადვილად
დასასაქმებელი
უმუშევარი
ადამიანი
3ჯგუფი შეიძლება დასაქმდეს, თუმცა საჭიროებს
დამატებით დახმარებას
4ჯგუფი რთულად დასასაქმებელი ადამიანები

კატეგორია (A) დანართი 2-ში
კატეგორია (A) დანართი 2-ში
კატეგორია (B) დანართი 2-ში
კატეგორია (C) დანართი 2-ში

დასაქმების შესაძლებლობების შემოწმება ასევე ერთერთი მეთოდია სამუშაოს
მაძიებელთა სეგმენტაციის, რომელიც მათ კონკურენტუნარიანობას ავლენს შრომის
ბაზარზე. სეგმენტაციის მიზანი არის დასაქმების კონსულტანტის მიერ ადრეულ
სტადიაზე გამოვლინდეს ადამიანის დასაქმების შესაძლებლობები.
პირის დასაქმების შესაძლებლობები დამოკიდებულია შემდეგ ასპექტებზე:
(a) პირადი ატრიბუტები (ადეკტვატური ცოდნისა და უნარების ჩათვლით);
(b) როგორაა წარმოდგენილი ეს პერსონალური ატრიბუტები შრომის ბაზარზე;
(c) გარემო პირობები და სოციალური კონტექსტი;
(d) ეკონომიკური კონტექსტი. 1
დასაქმების შესაძლებლობების შეფასების ხელსაწყო
მომხმარებლის დასაქმების შესაძლებლობები გასაუბრების დროს შეიძლება შეფასდეს
კითხვარების შევსების საშუალებით. დასაქმების კონსულტანტი კითხვარს იყენებს
როგორც შეფასების სწრაფად გაკეთების საშუალებას (იხ. დანართი 2). თუმცა, უნდა
აღინიშნოს რომ კითხვარი გზამკვლევივითაა და გადაჭრით არაფერს ამბობს დასაქმების
შესაძლებლობების შესახებ. დასაქმებისკონსულტანტმა მომხმარებლის დასაქმების
შესაძლებლობების შეფასებისას უნდა გაითვალისწინოს შიდა და გარე ფაქტორები,
რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს მაძიებლის დასაქმებას.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx
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4.5 მომხმარებლის საჭიროებიდან გამომდინარე დასაქმების
სერვისების განსაზღვრა
1 ჯგუფი
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ კატეგორიაში შემავალი ადამიანები მეტწილად ვაკანსიის
შესახებ ინფორმაციის მოძიებით არიან დაინტერესებულნი, შესაძლოა შემდეგი სერვისები
იქნას მათთვის შეთავაზებული (1 ჯგუფისათვის):





WorkNet-ისა და მისი ფუნქციების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ვაკანსიის მოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება;
შესაფერისი ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
თუკი მაძიებლის მიერ დასაქმების კონსულტირებაზე იქნება ინტერესი,
დასაქმების სერვისების მიღების მოთხოვნის ფორმა უნდა იქნას ხელმოწერილი
(იხ. სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების სახელმძღვანელო).
მოთხოვნის ნაბეჭდი ვერსია შენახულ იქნება მომხმარებლის პირად საქაღალდეში.
მე-2 ჯგუფი

იმ შემთხვევაში, თუ უმუშევარ ადამიანს აქვს ცოდნა, პროფესია და უნარები, რომელიც
მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე, ეს მომხმარებელი უნდა ჩაითვალოს ადვილად
დასასაქმებელ ადამიანად და უმალვე უნდა ჩაერთოს საშუამავლო მომსახურების
პროცესში.
ამ კატეგორიას მიკუთვნებული ადამიანები, ისევე როგორც ყველა სხვა ჯგუფში შემავალი
პირები ვალდებულნი არიან ხელი მოაწერონ სერვისების მიღების მოთხოვნის ფორმას,
რომელიც შემდგომ ნაბეჭდი სახით ინახება მომხმარებლის პირად საქაღალდეში.
2 ჯგუფისათვის შესათავაზებელი სერვისები:


დასაქმების კონსულტანტი სამუშაოს მაძიებელთან თანხმდება სამუშაოს ძიების
აქტივობაზე და პერიოდი განისაზღვრება 3 თვე, რომელიც ასევე მოიცავს შემდეგ
აქტივობას:
o შეთანხმებული 3 თვის პერიოდში სამუშაოს აქტიური ძიება
o WorkNet-ზე განთავსებული ვაკანსიების რეგულარულად თვალის
მიდევნება
o სხვა საინფორმაციო წყაროების შემოწმება, სადაც შესაძლოა სამუშაოს
მოძიება
o ყველა შესაფერის ვაკანსიაზე აპლიკაციის გაგზავნა
o SSA/ESS (WorkNet)-ის მიერ შემოთავაზებულ ვაკანსიებზე პასუხის
გაცემა



სამუშაოს მოძიების შესახებ რჩევა და ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლისათვის (საინფორმაციო წყაროები, CV-ს შედგენა და ა.შ..., etc.);
მომხმარებელთან შეთანხმება დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების გზებზე/ხერხებზე;
მომხმარებელთან ათანხმებს შემდეგი შეხვედრის დროს და დეტალებს,
განსაზღვრავს თუ რა დახმარება ესაჭიროება დასაქმების კუთხით.
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მე-3 ჯგუფი
იმ შემთხვევაში, თუ უმუშევარ ადამიანს აქვს გარკვეული უნარ ჩვევები, თუმცა
დამატებითი დახმარება ესაჭიროება, ეს ადამიანი ჩაერთვება დასაქმების კონსულტირების პროცესში.
შემდეგი სერვისები იქნება მიწოდებული:
 SSA/ESS -სა და/ან სხვა უწყების მიერ ორგანიზებული მომზადება-გადამზადების პროგრამები, ან სხვა შრომის ბაზრის აქტიური ზომების შესახებ ინფორმირება;
 მომხმარებელთან ათანხმებს, რომ მას გაეწევა საშუამავლო მომსახურება და
სასურველი ვაკანიის არსებობის შემთხვევაში მიეცემა საგზური და გაიგზავნება
დამსაქმებელთან;
 სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაციისმიწოდება (საინფორმაციო
წყარები, CV-ს მომზადება და სხვა..,);
 მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში დასაქმების კონსულტანტი ამზადებს
ინდივიდუალურ საქმომედო გეგმას, რომელსაც მომხმარებელი ხელს აწერს
(ხანგრძლივობა მაქსიმუმ 6 თვე).
 ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაში ასევე აისახება მომხმარებლისათვის
გაწეული დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები:
- სამუშაოს ძიების აქტივობები
- კარიერის დაგეგმვის კონსულტირება (ინდივიდუალური ან ჯგუფური
კონსულტირება)
- ტრენინგი სამუშაოს მოძიების უნარებში
- ტრენინგ კურსი
- სამუშაო ადგილზე გადამზადება
- დასაქმების წახალისება
- მხარდაჭერით დასაქმება და რეაბილიტაცია
- ე.წ. სტარტ აპები
- სამუშაოს მაძიებლის სხვა დამატებითი აქტივობები
(მეტი ინფორმაციისათვის იხ.: დანართი 3 და დანართი 3.1.)
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დასაქმების კონსულტანტის მიერ მომხმარებლისათვის შეთავაზებული სერვისების სპექტრი სრულ თანხვედრაში უნდა იყოს
შრომის ჯანმრთელობისა დასოციალური დაცვის სამინისტროს დირექტივებსა და
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სათაო ოფისის მიერ წარმოდგენილ
ინსტრუქციებთან.
 დასაქმების კონსულტანტი მომხმარებელთან ათანხმებს აქტიურ ზომებთან და
ხელშეწყობის სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმაციის მიწოდების გზებს.
 შემდეგი კონსულტირების შეხვედრის დრო ასევე ჩაინიშნება ინდივიდუალურ
სამოქმედო გეგმაში. მართალია სამოქმედო გეგმა ვალიდურია 6 თვე, თუმცა
მაძიებელი საჭიროა გამოცხადდეს ოფისში, (სამოქმედო გეგმის შეთანხმებიდან 3
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თვეში გამოცხადდეს და დასაქმების კონსულტანტს აცნობოს როგორ მიდის
სამუშაოს ძიების პერიოდი
 ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა უნდა დაიბეჭდოს და ხელმოწერილ იქნას
ორივე მხარის მიერ, დასაქმების კონსულტანტსა და სამუშაოს მაძიებლის მიერ.
ორი ეგზემპლარიდან ერთი ეძლევა მომხმარებელს, მეორე კი მის პირად საქმეში
ინახება.
მე-4 ჯგუფი
უმუშევარი ადამიანი, რომელსაც შრომის ბაზარზე გასააქტიურებლად აქვს რაიმე
დამაბრკოლებელი ფაქტორები (შშმპ, ხანგრძლივი უმუშევარი, არასაკმარისი განათლება და ა.შ.) დაჭირდება უფრო მეტი დახმარება, დასაქმების კონსულტირება, სპეციალური
კონსულტირება და სხვა შრომის ბაზრის აქტიური ზომა, რათა მოხდეს მისი დასაქმება. ეს
ადამიანი შესაძლოა ჩაითვალოს რთულად დასასაქმებელ პიროვნებად.
შემდეგი სერვისები იქნება მიწოდებული:
 SSA/ESS -სა და/ან სხვა უწყების მიერ ორგანიზებული მომზადება-გადამზადების
პროგრამები, ან სხვა შრომის ბაზრის აქტიური ზომების შესახებ ინფორმაციის
უზრუნველყოფა;
 მომხმარებელთან ათანხმებს, რომ მას გაეწევა საშუამავლო მომსახურება და
სასურველი ვაკანიის არსებობის შემთხვევაში მიეცემა საგზური და გაიგზავნება
დამსაქმებელთან;
 სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაციისმიწოდება (საინფორმაციო
წყარები, CV-ს მომზადება და სხვა..,);
 მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში დასაქმების კონსულტანტი ამზადებს
ინდივიდუალურ საქმომედო გეგმას, რომელსაც მომხმარებელი ხელს აწერს
(ხანგრძლივობა მაქსიმუმ 6 თვე).
 ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაში ასევე
გაწეული დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები:
-

აისახება

მომხმარებლისათვის

სამუშაოს ძიების აქტივობები
კარიერის დაგეგმვის კონსულტირება (ინდივიდუალური ან ჯგუფური
კონსულტირება)
ტრენინგი სამუშაოს მოძიების უნარებში
ტრენინგ კურსი
სამუშაო ადგილზე გადამზადება
VET ტრენინგები
დასაქმების წახალისება
მხარდაჭერით დასაქმება და რეაბილიტაცია
ე.წ. სტარტ აპების
სამუშაოს მაძიებლის სხვა დამატებითი აქტივობები

დასაქმების კონსულტანტის მიერ მომხმარებლისათვის შეთავაზებული
სერვისების სპექტრი სრულ თანხვედრაში უნდა იყოს შრომის,ჯანმრთელო-
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ბისა დასოციალური დაცვის სამინისტროს დირექტივებსა და სოციალური
მომსახურების სააგენტოს სათაო ოფისის მიერ წარმოდგენილ ინსტრუქციებთან.
 დასაქმების კონსულტანტი მომხმარებელთან ათანხმებს აქტიურ ზომებთან და
ხელშეწყობის სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმაციის მიწოდების გზებს.
შემდეგი კონსულტირების შეხვედრის დრო ასევე ჩაინიშნება ინდივიდუალურ
სამოქმედო გეგმაში. ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა უნდა დაიბეჭდოს და
ხელმოწერილ იქნას ორივე მხარის მიერ, დასაქმების კონსულტანტსა და სამუშაოს
მაძიებლის შორის. ორი ეგზემპლარიდან ერთი ეძლევა მომხმარებელს, მეორე კი
მის პირად საქმეში ინახება.
 რთულად დასასაქმებელ ადამიანებს ხშირად აქვთ ისეთი პრობლემები, რომელიც
დასაქმების კონსულტირების პროცესს აფერხებს, თუმცა პრობლემის გადაჭრის
ადეკვატური გზა შესაძლოა დასაქმების კონსულტანტის კომპეტენციას სცდებოდეს და ასეთ შემთხვევაში, დასაქმების კონსულტანტი მომხმარებელს ურჩევს
მიმართოს სხვა უწყებას (იხ. დანართი 5).
 დასაქმების კონსულტანტი მომხმარებელთან ათანხმებს შემდეგი შეხვედრის
თარიღს;

4.6მომხმარებლისათვისინფორმაციისდარჩევისმიცემასამუშაოსმოძიე
ბასთანდაკავშირებით
სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება მაძიებლისათვის
სააგენტოს ერთერთი სერვისია და აქედან გამომდინარე, დასაქმების კოსნულტანტის
ერთერთი ფუნცია. ინფორმაციის მოცულობა და შინაარსი დამოკიდებულია მომხმარებლის გამოცდილებაზე, მისი დასაქმების შესაძებლობებზე და ასევე შრომის ბაზარზე არსებულ სიტუაციაზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ინფორმაცია დასაქმების
კონსულტატმა უნდა მოარგოს მომხმარებლის საჭიროებებს.
სამუშაოს მოძიების შესახებ ინფორმაცია მოიცავს სხვადსახვა ელემენტებს, რომელიც
აუცილებლად ანგარიშგასაწევია სერვისების მიწოდების პროცესში.

სამუშაოს წარმატებით მოძიების ელემენტები
მომხმარებლის კარიერისა და დასაქმების კუთხით არსებული მიზნები
შეამოწმოს მომხმარებლის მხრიდან არის თუ არა ზუსტად განსაზღვრული მიზნები და
ურჩიოს, რომ მინიმუმ 3 მიზანი მაინც განისაზღვროს მისი დასაქმების შესაძლებლობების
გაიზარდოს.
შრომის ბაზრის სიტუაცია
მოთხოვნის მხარე: მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული მიზნების შესაბამისად
წარედგინოს მაძიებელს შრომის ბაზრის არსებული სიტუაციის შესახებ ინფორმაცია
ვაკანსიების კუთხით. აეხსნას რა არის მოთხოვნადი, რაზე იზრდება მოთხოვნა რაზე
მცირდება და რომელი ვაკანსია არის სეზონური ხასიათის.
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მიწოდების მხარე:მომხმარებელმა ასევე უნდა იცოდეს კონკურენციის შესახებ. მიეწოდოს
ინფორმაცია თუ რამდენი ადამიანი ეძებს მისთვის სასურველ სფეროში დასაქმებას.
მომხმარებლის ძლიერი და დადებითი მხარეები სამუშაოს მოძიებისათვის

ძლიერი და დადებითი მხარეები:მომხმარებელთან უნდა განიხილებოდეს მისი ძლიერი
მხარეები, ცოდნა/განათლება, უნარები, სამუშაო გამოცდილება, პერსონალური
მახასიათებლები, რაც რელევანტურია კონკრეტული ვაკანსიისათვის(კომუნიკაცია,
გუნდური მუშაობის უნარი), მისი ინტერესები.
მიღწევები: უნდა განიხილებოდეს მომხმარებლის მიღწევები, რაც შესაძლოა შემდგომ
უკვე მის აპლიკაციაში აღინიშნოს.

სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებით მომხმარებლის გამოცდილება
მომხმარებელთან უნდა განიხილებოდეს მისი მხრიდან სამუშაოს მოძიების მიმართულებით შესრულებული აქტივობები (რამდენი განაცხადი გააკეთა და რამდენიდან მიიღო
მიწვევა გასაუბრებაზე).
დასაქმების კონსულტანტმა უნდა ჰკითხოს მომხმარებელს თუ რა ნაწილებია გამოსასწორებელი და რაში საჭიროებს დახმარებას (მაგ. სამოტივაციო წერილის მომზადება).
დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ სანფორმაციო წყაროები
უნდა გადამოწმდეს აქვს თუ არა მომხმარებელს ინფორმაცია ვაკანსიების მოძიების
წყაროების შესახებ და თუ შესაძლოა მიეწოდოს დამატებითი ინფორმაცია ამ საკითხთან
დაკავშირებით.(იხ: დანართი6)
გადამოწმდეს იყენებს თუ არა სხვა საინფორმაციო საშუალებებს: მეგობრები, კოლეგები
და სოციალური მედია (მაგ. ფბ).
ურჩიოს მომხმარებელს რომ დაგეგმოს სამუშაოს მოძიების პროცესი ( გრაკვეულ დღეებში
შეამოწმოს WorkNet-ზე გამოქვეყნებული ვაკანსიები)
ვაკანსიაზე განაცხადის გაკეთება
შემოწმდეს საჭიროებს თუ არა მომხმარებელი დახმარებას აპლიკაციის შევსებისას. ასევე
გადამოწმდეს, იცის თუ არა მომხმარებელმა, რომ აპლიკაცია უნდა მომზადდეს
დამსაქმებლის მხრიდან წარმოდგენილი მოთხოვნების შესაბამისად და არა მის სრულ
ბიოგრაფიაზე
გასაუბრება დასაქმების მიზნით
გადამოწმდეს მომხმარებლის გამოცდილება გასაუბრებებთან დაკავშირებით.
მეტი ინფორმაცია მოცემულია სამუშაოს მაძიებლისთვის მომსახურების მიწოდების
სახელმძღვანელოში. დასაქმების კონსულტანტმა შესაძლოა ჩართოს სამუშაოს მაძიებელი
ჯგუფური კონსულტირების პროცესში.

4.7ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა
ინდივიდუალური სამოქმედო
კონსულტირებისას, რომელიც
სერვის მოდელის მიხედვით 3
არის SSA/ESS-ის დასაქმების
ბული შეთანხმება, რომელიც
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გეგმა (IAP) არის ერთერთი საშუალება დასაქმების
მომხმარებლის დასაქმების შანსების გაზრდას (ახალი
და 4 ჯგუფში შემავალი ადამიანები) უწყობს ხელს. IAP
კონსულტანტსა და მომხმარებელს შორის გაფორმეშეეხება მაძიებლის სამომავლო აქტივობებს. როგორც

უკვე აღინიშნა, ეს აქტივობები განისაზღვრება მომხმარებლის დასაქმების შესაძებლობების, საჭიროებებისა და SSA/ESS-ში არსებული ხელმისაწვდომი სერვისების
მიხედვით.
დასაქმების კონსულტანტის მიერ მომხმარებლისათვის შეთავაზებული სერვისების
სპექტრი სრულ თანხვედრაში უნდა იყოს შრომის, ჯანმრთელობისა დასოციალური
დაცვის სამინისტროს დირექტივებსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სათაო
ოფისის მიერ წარმოდგენილ ინსტრუქციებთან.
IAP -ის ფორმა წარმოდგენილია დანართი3-ში და ინსტრუქციები დანართი 3.1.
IAP ძირითადი ელემენტები:




მომხმარებლის მხრიდან პასუხისმგებლობისა და აქტივობათა განსაზღვრა
ALMP ზომებთან დაკავშირებით დამატებითი აქტივობები
მომხმარებლის მიერ განხორციელებული აქტივობების შეფასებისათვის დროის
გამოყოფა

მოქმედების ვადა
IAP -ის მოქმედების ვადაა მაქსიმუმ 6 თვე. თუ გეგმა ამ პერიოდის განმავლობაში არ
შესრულდა, ვერ მოხერხდა დასაქმება ან ALMPM-ში პიროვნების ჩართვა, მაშინ IAP უნდა
შეიცვალოს. თუ არის რაიმე სახის ცვლილება, მაშინ ეს აუცილებლად უნდა აისახოს
სამოქმედო გეგმაში. ორივე მხარემ უნდა გაითავისოს, რომ მათ ამოძრავებთ ერთი
საერთო მიზანი, მომხმარებლის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა და სასურველი
სამუშაო ადგილის მოძიება.
IAP-ის შემუშავების ძირითადი პრინციპები:






დემოტივირებული მომხმარებლის მობილიზება და გააქტიურება;
IAP-ის შემუშავებაში მაძიებელი აქტიურად უნდა იყოს ჩართული;
დამატებითი სერვისებისა და ALMPM-ის ზომებზე ერთობლივი შერჩევა;
IAP-ის შესრულების თვალყურის მიდევნება და შეფასება;
საჭიროების შემთხვევაში IAP შეცვლა;
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IAP-ის ჩამოყალიბების პროცესი
1. მონაცემების შეგროვება
(დასაქმების კონსულტანტის
მიერ)

• პირველადი გასაუბრება, მონაცემთა შეგროვება

2. პრობლემათა
იდენტიფიცირება

• მომხმარებელთა იდეები და სურვილები
• შრომის ბაზარზე არსებული რეალობა
• მაძიებლის პროფესიული პროფილი

3. IAP ჩამოყალიბება=
შეთანხმებულ და
ხელმოწერილ კონტრაქტს

• ძიების ეტაპები, ნაბიჯები, ALMP ზომები
• აპლიკაციის შევსება (IAP ნიმუში)
• შეთანხმებული IAP

4. IAP -ის შეფასება და
განახლება

• დაგეგმილი ზომების ეფექტურობის შეფასება
• შეცვლა
• შემდგომი ნაბიჯები, ცვლილებები
არაეფექტურობის შემთხვევაში

 IAP დასრულებისათვის აუცილებელი წინაპირობაა მოძიებულ იქნას მაქსიმალურად დიდი ინფორმაცია მაძიებლის, ცოდნის, უნარების, პერსონალური
მახასიათებლების და სამუშაო გამოცდილების შესახებ;
 IAP შესრულება არის ერთობლივი პროცესი, როცა დგება ორივე მხარისთვის
მომგებიანი სიტუაცია;
 ზომების განსაზღვრა უნდა იყოს ეფექტური, მიზნობრივი და მაძიებლის
შესაძლებლობებსა და საჭიროებებზე მორგებული;
 მიზნები უნდა იყოს რეალისტური, თუმცა ცოტა ამბიციურიც;
 გახსოვდეთ – მოტივირებული სამუშაოს მაძიებელი არის საუკეთესო მომხმარებელი.
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გრაფა - IAP-ში მაძიებლის პროფილი და აქტივობის დაგეგმვის შესაძლო არეალი
•WorkNet-სა და სხვა
პორტალების გამოყენება
სამუშაოს მოსაძებნად.
• სამუშაოს მოძიების
უნარები

• მოტივაცია

მომხმარებლის
მოტივაცია და
მოლოდინები

შრომის
ბაზრისათვის
საჭირო უნარები

შშ,ბარიერები

მაძიებლის
პროფესიული
პროფილი

• სპეციალური კარიერის დაგეგმვის
კონსულტირება
•ALMPMs, უნარების ტრენინგი
•გადამზადება და სხვა.

• ALMP ზომები

IAP-ში არსებული ველები, რომლის „შემოქმედი“ სამუშაოს მაძიებელი თავადაა:
SSA/ESS-ის მიერ შემოთავაზებული ზომების გარდა, IAP-ში შესაძლოა იყოს ისეთი
აქტივობები ჩადებული მაძიებლის მხრიდან, რომელზეცSSA/ESS არავითარი ხარჯის
გაწევა არ მოუწევს. (მაგ. მომხმარებელი ისწავლის ინგლისურ ენას ონლაინ გაკვეთილების გამოყენებით).

4.8 მომხმარებლის პროგრესზე თვალყურის დევნება
დასაქმების კონსულტირების პროცესში ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტია
მომხმარებლის პროგრესზე და შეთანხმებული მოქმედებების შესრულებაზე თვალის
მიდევნება. ამ პროცესში დასაქმების კონსულტანტი მუდმივად ამხნევებს მაძიებელს მის
მიერ გამოჩენილი მონდომების გამო.
სწორედ ზემოაღნიშნული პროცესი უნდა იქნას გამოყენებული მომხმარებლის
პროგრესის შესაფასებლად, შემდეგ გამოიკვეთება გამოსასწორებელი ადგილები და
შეთანხმდება სამომავლო მოქმედებები.
ანგარიშის წარმოება
დასაქმების კოსნულტანტი და მომხმარებელი აქტივობებზე შეთანხმებისას ასევე
თანხმდებიან მაძიებლის მიერ ანგარიშების წარმოდგენის თარიღზე. ანგარიშის
მომზადების პერიოდი დამოკიდებულია მომხმარებლის პიროვნულ მახასიათებლებზე, მის საჭიროებებზე, შეთანხმებულ გეგმაზე, ამიტომ გადაწყვეტილების
მიღება უნდა მოხდეს ერთობლივად. დასაქმების კოსნულტირების შეხვედრები უნდა
იყოს განსაზღვრული იმგვარად, რომ დახმარებისათვის საჭირო ჩარევა იყოს
დროული, რათა მომხმარებელმა შეძლოს შეთანმებული გეგმების განხორციელება.
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რეკომენდირებულია, რომ მომხმარებელმა ადგილობრივ ცენტრს მიაკითხოს მინიმუმ
3 თვეში ერთხელ მაინც. უნდა მოხდეს ამ შეხვედრების აღრიცხვა და უნდა ინახებოდეს მომხმარებლის პირად საქმეში.
მომხმარებლისა და დასაქმების კონსულტანტის შეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელია რომ პროგრესის შესახებ მაძიებელმა სხვა საშუალებებითაც აცნობოს კონსულტანტს (ელ.ფოსტა, სმს ან ტელეფონით).
ასევე დასაქმების კოსნულტანტმა უნდა აუხსნას მაძიებელს, რომ თუ მომხმარებლის
დასაქმების საკითხებთან მიმართებაშიცვლილებაა,აცნობოს კონსულტანტს.

მაგალითი:
დასაქმების კონსულტანტი შეუთანხმდა ნათია ლ.-ს პირველად გასაუბრებაზე, რომელიც ჩატარდა 10 მარტს, რომ ის დამოუკიდებლად და აქტიურად მოიძიებს სამსახურს.
ერთობლივი შეთანხმების საფუძველზე მან საკუთარ თავზე აიღო აპლიკაციის მომზადება და ყველა სასურველ დამსაქმებელთან გადაგზავნა. ისინი ასევე შეთანხმდნენ
(მაძიაბელი და კონსულტანტი) რომ შემდეგი დასაქმების კონსულტირების შეხვედრა,
რომელიც დაეთმობა სამუშაოს მოძიების აქტივობების განხილვას, შედგებოდა 10
ივნისს. მაგალითად ,რამდენი აპლიკაცია გაგზავნა, რა იყო შედეგი რა ისწავლა ამ
აქტივობით და ასევე განიხილავენ სამომავლო ნაბიჯებს.
ასევე შეთანხმდნენ, რომ საშუამავლო მომსახურების და საგზურის მიღების შემდგომ
უკუკავშირს ნათია
სააგენტოს მიაწვდის
გასაუბრების გავლის შემდეგ
დღის
განმავლობაში.
ყოველ დასაქმების კონსულტირებისათვის შეხვედრას უნდა გააჩნდეს ჩამოყალიბებული მიზნები:
 შეთანხმებული აქტივობების განხორციელების მონიტორინგი (ინდივიდუალური
სამოქმედო გეგმა)
 შეთანხმებული აქტივობების უარყოფის მიზეზების დადგენა/განხილვა და
 მომხმარებლის საჭიროებების დადგენა იდენტიფიცირება რათა შიცვალოს:,
 შეთანხმებულიაქტივობები სამუშაოს მოძიების მიზნით (მაგ. ადვილად
დასასაქმებელი - მე-2 ჯგუფში შემავალი უმუშევარი ადამიანები) ან
 IAP -ში ასახული აქტივობები/ზომების ტიპები (მაგალითად მე-3 და მე 3-4
ჯგუფში შემავალი უმუშევარი ადამიანები).

4.9შეთანხმებული მოქმედებების რევიზია
სამოქმედო გეგმა დროში განსაზღვრული უნდა იყოს.
როდესაც განსაზღვრული დრო ამოიწურება, დასაქმების კონსულტანტი და მომხმა*რებელი ერთობლივად შეაფასებენ აქტივობებს და შეთანხმდებიან სამომავლო
მოქმედებაზე.
მე-2 ჯგუფი
დასაქმების კონსულტანტი და მაძიებელი ერთობლივად აფასებენ სამუშაოს მოძიების
აქტივობებს. შემდეგი საკითხები უნდა იქნას განხილული მაძიებელთან:
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 გასული სამი თვის განმავლობაში რა მიმართლებით ეძებდა მომხმარებელი სამუშაოს? (დასაქმების მიზნებთან დაკავშირებით)
 რამდენი აპლიკაციის გაგზავნა მოახერხა მომხმარებელმა დამსაქმებელთან? (თუ
სხვადასხვა მიმართულებით, რამდენი თითო სფეროში). გაკეთებული განაცხადების
რაოდენობა შესაბამისი იყო თუ არა არსებულ შრომის ბაზართან და მომხმარებლის
პირად საქმესთან?
 რამდენჯერ იყო მაძიებელი გასაუბრებაზე მიწვეული?
 რა ისწავლა მაძიებელმა სამუშაოს მოძიების დროს? რა უნდა გამოასწოროს საკუთარ
თავში სამუშაოს მოძიების ტექნიკის კუთხით?
 ბოლო სამი თვის პერიოდში მიღებული გამოცდილებით როგორ აფასებს საკუთარ
დასაქმების შანსებს?
 მომხმარებლის აზრით, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას მან დასაქმების შანსების
გასაზრდელად? (მაგ. რაიმე საჭირო ტრენინგი)
შემდგომ ნაბიჯებზე შეთანხმება
1
ვარიანტი

იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება შეთანხმება დასაქმების კონსულტანტსა და
მაძიებელს შორის, უნდა გაგრძელდეს სამუშაოს მოძიების აქტიური
პროცესი, მომხმარებელი გადამისამართდება ინდივიდუალური სამუშაოს
მოძიების პროცესზე შემდეგი სამი თვის განმავლობაში. ამასთანავე
შესაძლოა მაძიებელი ასევე ჩაერთოს სამუშაოს მოძიების ჯგუფურ
ტრენინგში.

მე-2
იმ შემთხვევაში თუ გამოიკვეთა საჭიროება, რომ მომხმარებელს სჭირდება
ვარიანტი დამატებით ხელშეწყობა ახალი უნარების შესაძენად, ან სამუშაო
გამოცდილების მისაღებად, მაძიებლისათვის მომზადდება ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა, გადაწყდება რომ IAP-ში უნდა აისახოს ALMMები. IAP მოქმედებისვადა განისაზღვრება 6 თვით.
მე-3 და მე- 4 ჯგუფი
ამ ჯგუფში შემავალი ადამიანები აქტიურად განაგრძობენ სამუშაოს მოძიებას და
ასევე ჩართულნი იქნებიან სხვა სერვისებში ან ALMM-ში. IAP მოქმედების ვადა
განისაზღვრება 6 თვით.6 თვიანი პერიოდის ამოწურვის შემდეგ მაძიებელი და
დასაქმების კონსულტანტი ერთად აფასებენ მომხმარებლის პროგრესს.
შემდგომ ნაბიჯებზე შეთანხმება
1
თუკი მაძიებელი IAP-ში განსაზღვრულ აქტოვობებს მიყვებოდა, ჩართული
ვარიანტი ALMM-შიდა წარმატებით დაასრულა, დასაქმების კონსულტანტი და მაძიებელი თანხმდებიანმ რომ სამი თვის განმავლობაში მომხმარებელი
დამოუკიდებლად მოიძიებს სამსახურს. თუკი დადგება საჭიროება, რომ
მაძიებელი საჭიროებს სამუშაოს მოძიების ტექნიკის გაუმჯობესებას,
შესაძლოა გადამისამართებულ იქნას სამუშაოს მოძიების ტექნიკის
ტრენინგზე.
მე-2
თუკი მაძიებელი IAP-ში განსაზღვრულ აქტოვობებს მიყვებოდა, მათ შორის
ვარიანტი კარიერის დაგეგმვის კონსულტირების პროცესშიც იყო ჩართული, ამის
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საშუალებით კი განსაზრვა საკუთარი კარიერული მიზნები, მას დასჭირდება
დამატებითი დახმარება და ALMPM-ში გადამისამართება. ამასთანავე
მომხმარებელმა უნდა მუდმივად აქტიურად ეძებოს სამსახური. ამ ეტაპიდან
უკვე დასჭირდება ახალი ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა, 6 თვიანი
ხანგრძლივობით. დასაქმების კონსულტანტი მაძიებელს თხოვს, რომ 3 თვეში
შეატყობინოს მისი პროგრესის შესახებ, რაც დასაქმების კონსულტანტს
მაძიებლის დინამიკაში დაკვირვებისათვის სჭირდება.
რთულად დასასაქმებელი ადამიანების შემთხვევაში დასაქმების კონსულტირებისათვისმეტი შეხვედრები (როგორც სიტუაცია მოითხოვს) იქნება
საჭირო.
შეჯამებისათვის რომ აღვნიშნოთ, დასაქმებისკონსულტირების პროცესი მოიცავს
აქტივობის დაგეგმვას, თვალისმიდევნებას და დაგეგმილი აქტივობების მონიტორინგს. ეს
არის პროცესი, რომელიც ეხმარება და ამხნევებს მაძიებელს სამუშაოს მოძიების
პროცესში, იმ მიზნით ,რათა გაზარდოს მისი დასაქმების შესაძლებლობები და
მომხმარებელმა მოახერხოს შრომის ბაზარზე სწრაფი ინტეგრაცია.

5. რთულ მომხმარებლებთან მუშაობა
მიუხედავად იმისა, რომ ნებაყოფლობითია SSA/ESS -ის სერვისების გამოყენება,
შესაძლოა დასაქმების კონსულტანტს მოუწიოს ისეთ მაძიებელთან შეხვედრა,
რომელიც
უმართავია. ყოველთვის გამოჩნდება ისეთი მომხმარებელი ვისთანაც,
სხვებთან შედარებით, რთულია ურთიერთობა. ეს სირთულეები შესაძლოა
სხვადასხვაგვარი იყოს, აგრესიული ქცევა, აზრს მოკლებული მოთხოვნების
წამოყენება ან მოითხოვდეს დასაქმების კონსულტანტის მთელ დროს.
შემთხვევა, როცა მომხმარებელი დასაქმების კონსულტანტის სრულ დროს ითხოვს.
რჩევები და მინიშნებები: დასაქმების კონსულტირების აქტივობების გეგმის

შემუშავება და შესრულების ვადების დადგენა. დასაწყისშივე განუმარტეთ რა
ხანგრძლივობისაა ზოგადად დასაქმების კონსულტირების პროცესი. აგრძნობინეთ,
რომ მხოლოდ ის არაა მისი კლიენტი და რომ პროფესიონალიზმი ითხოვს მისგან
ყველა კლიენტთან მიმართებაში თანაბარი ყურადღების დათმობას.

თუ კი მომხმარებელი ძალიან ხშირად იცვლის შეხედულებას სამუშაოს პოვნასთან
დაკავშირებით
რჩევები და მინიშნებები: ყოველი გადაწყვეტილება დააფიქსირეთ წერილობით,
შემდეგ ჩადეთ IAP-ში და მოაწერინეთ ხელი. ეს გახდება გეგმის ნაწილი და აღარ

შეიტანოთ მასში მნიშვნელოვანი ცვლილებები.

იმ შემთხვევაში, როცა მომხმარებელი აზრს მოკლებულ მოთხოვნებს აყენებს
რჩევები და მინიშნებები: იყავით პირდაპირი და “გაანათლეთ” მომხმარებელი,

გაარკვიეთ რეალობაში.

იმ შემთხვევაში, როცა მაძიებელი აგრესიულად იქცევა

რჩევები და მინიშნებები:რეკომენდირებულია ჯერ დავფიქრდეთ თუ რა შეიძლება იყოს
ამის მიზეზი. შესაძლო მიზეზები:
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მომხმარებლის აგრესიული ქცევა შესაძლოა გამოწვეული იყოს მაძიებლის
ფინანსური პრობლემების გამო და შესაბამისად მას სასწრაფოდ
ესაჭიროებოდეს დასაქმება;
შესაძლოა იყოს გაბრაზებული იმის გამო, რომ დამსაქმებელმა უარი უთხრა
აყვანაზე;
შესაძლოა კლიენტს ჰქონდეს პირადი პრობლემები, იყოს შეშფოთებული,
დეპრესიაში, სასოწარკვეთილი;
შესაძლოა შეხვედრის დღეს იყოს ცუდად და არ ქონდეს ძალა გაუმკლავდეს
რუტინულ პრობლემებს;
არ იყოს მზად გადადგას ნაბიჯები, რომ მიაღწიოს კარიერულ მიზნებს.


არასასიამოვნო ქცევა კლიენტის შესაძლოა გამოწვეული იყოს იმ სიტუაციის გამო, რაშიც
ის იმყოფება და არა დასაქმების კოსნულტირების შეხვედრის გამო.

თუმცა შესაძლოა მომხმარებლის ქცევა იყოს დასაქმების კონსულტანტის ქცევაზე მისი
რეაქცია (ან სხვა თანამშრომლის ქცევაზე).
როგორ მოვახერხოთ ინციდენტების პრევენცია?
რამდენიმე რჩევა
სიტუაციები:

/მითითება

თუ

როგორ

უნდა

ავირიდოთ

თავიდან

რთული

 მიუკერძოებლობა და პატივისცემით მოპყრობა ყველა მომხმარებლის მიმართ;
 ემპათიის
(გაგება)
გამოხატვა
ვიდრე
სიმპათიის
(პრობლემების
გაზიარება/დანახება);
 უნდა იყოთ ზრდილობიანი, მეგობრული;
 მგრძნობიარე
მომხმარებლისგრძნობებთან
დაკავშირებით;
გამოხატეთ/
დაანახეთ,რომ გესმით მისი და უგებთ;
 მომხმარებელს ყურადღებით უსმინეთ;
 ყურადღებით აუხსენით ყველაფერი;
 იყავით გულწრფელი და გულღია;
 იყავით პოზიტიური, მფარველობა არაა საჭირო;
 დარწმუნდით თქვენი საუბრის მართებულობაში;
 პირად საკითხებში და გრძნობებში ჩართვა არაა საჭირო.
 გაეცით უფრო მეტი პასუხი, მოერიდეთ იგნორირებას; უკუკავშირის გაცემისას ნუ
იქნებით აგრესიული და ზედმეტად მომთხოვნები
 მოერიდეთ განსჯას.
მაგრამ რა უნდა ვქნათ თუ არცერთი მათგანი არ მუშაობს?
 მომხმარებლისათვის ნათელი გახადეთ ის დასასრული რისკენაც მიიწევთ.
ასახსნელად გამოიყენეთ არგუმენტები და აღწერეთ შედეგები, რაც შესაძლოა
დადგეს;
 წაახალისეთ მომხმარებელი, რომ პასუხსმგებლობა აიღოს;
 უნდა მისცეთ რჩევა იმის საფუძველზე, რაც თქვენ მოისმინეთ;
 დარწმუნდით, რომ მომხმარებელს ესმის ის პრობლემები, რაც მას გააჩნია და
ისიც,რომ პრობლემის მოგვარების გზაც შესაძლოა უშედეგო აღმოჩნდეს.
 გააგებინეთ მომხმარებელს თქვენი ვალდებულებები, იმ შემთხვევაში თუ მისი
პრობლემა ვერ გადაიჭრა;
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 მიეცით მომხმარებელს ყველანაირი საშუალება, რომ პროცესის ყველა დონეზე
გადაჭრას პრობლემა.
რთული საუბრები
კონსულტირების ზოგიერთი შეხვედრა და საუბარი მომხმარებელთან
შესაძლოა
რთული იყოს. ასეთ ვითარებაში დასაქმების კონსულტანტს შეუძლია გამოიყენოს DESC
(აღწერა, გამოხატვა, თქმა, შედეგი) მოდელი - მარტივი მოდელი რთულ სიტუაციებში
დასახმარებლად:

აღწერო სიტუაცია ფაქტობრივად ისე, როგორც ხედავ
კონცენტრირება გააკეთო არსებულ ვითარებაზე (მაგ. ამ წამს შენ მეუბნები რომ)
გამოხატო შენი გრძნობები არსებულსიტუაციაზე
(მაგ. “ვხვდები რომ შენ გაბრაზებული ხარ იმის გამო, რომ შენ არ აგიყვანეს ამ
სამსახურში”)
თქვი ის, რაც გინდა რომ მოხდეს, ის რისი სურვილიც გაქვს (თუ შესაძლებელია
შესთავაზე ალტერნატიული გზა)
მაგ. “მე მჯერა, რომ შენთვის კარგი იქნება თუ კვლავ განაგრძობ სამუშაოს ძებნას”

შედეგი (არასავალდებულო)რბილად თქვით რა შეიძლება იყოს შედეგი საკუთარის
ვერ მიღებისა
მაგ. »“მე ვფიქრობ თუ შენ გადაწყვეტ კვლავ განაგრძო სამსახურის მოძიება, მე

შევძლებ შენს დახმარებას რომ გავაუმჯობესოთ შენი აპლიკაცია.

DESC მოდელი არის როგორც გზამკვლევი, საორიენტაციო ხასიათის და ყველა
კონსულტანტის მას თავისებურად იყენებს.მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელზე დიდი
ზეწოლა არ განხორციელდეს, არამედ დასაქმების კონსულტატმა დაარწმუნოს მაძიებელი
რომ მისთვის მხოლოდ კარგი უნდა. მნიშვნელოვანია დასაქმების კონსულტანტმა
ხანგრძლივი წარმატების მისაღწევად შეინარჩუნოს მომხმარებლის მოტივაცია და
აქტივაცია შესაბამის დონეზე.

6. ჯგუფური კონსულტირება
ჯგუფური კონსულტირება არის კონსულტირების პროცესის სახეობა, რომელიც
კონცენტრირებულია სამუშაოს მაძიებლის დასაქმებასთან დაკავშირებულ ბარიერების
აღმოფხვრაზე, ჯგუფური დინამიკის გამოყენებით. ჯგუფური კონსულტირება
განკუთვნილია იმ მომხმარებლებისათვის, რომელთაც სჭირდება მეტი ყურადღება
დასაქმების კუთხით.
ჯგუფური კონსულტირება სამუშაოს მაძიებლისათვის/უმუშევარისათვის ინფორმაციის
მიწოდების ეფექტური საშუალებაა, გაერთიანებულ ფორმატში ჯგუფური დინამიკის
ეფექტის გამოყენებით. ჯგუფური მუშაობის მეთოდი და ტექნიკა გამოიყენება გამოცდილებების, პიროვნული განვითარების შესაძლებლობების გასაზიარებლად და
დასაქმებისათვის საჭირო კომპეტენციების ზრდისათვის.
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დასაქმების კონსულტირება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდივიდუალური კონსულტირებისგან და მაღალ მოთხოვნებს უყენებს კონსულტანტს ვინც ატარებს ამ
კონსულტირებას ან პროცესის მოდერატორია.
ჯგუფური კონსულტირება შესაძლოა ჩატარდეს შემდეგი სახით:
- პირველადი ჯგუფური საინფორმაციო სემინარი
- ტრენინგი - სამუშაოს მოძიების ტექნიკა
- კარიერის დაგეგმვის კონსულტირება
- ჯგუფური საინფორმაციო შეხვედრა, რათა განსაზღვრულ იქნას IAP-სათვის
აქტივობები
დასაქმების კონსულტანტი, რომელიც ზემოთ ნახსენებ სერვისებს განახორციელებს,
აუცილებლად უნდა იყოს გადამზადებული. უფრო მეტიც, ზემოაღნიშნული
ჯგუფური კონსულტირება წინასწარ უნდა იყოს კარგად მომზადებული, სააგენტომ კი
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე უნდა უზრუნველყოს ამ სერვისების ხარისხიანად
მიწოდება. მეტი იხილეთ დანართი 7-ში.

7. დასაქმების კონსულტანტის უნარები და კომპეტენცია
დასაქმების კონსულტირების პროგრესი
დასაქმების კონსულტირება არის დასაქმების კონსულტანტის მიერ განხორციელებული
პროცესი, რომელიც ემსახურება მაძიებლის დახმარებას, რათა მან შეძლოს შრომის
ბაზარზე სწრაფი ინტეგრაცია.
დასაქმების კონსულტირება ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობაა. კონფიდენციალურობას გადამწყვეტი როლი აქვს კონსულტირების წარმატებაში.
ზოგადად
დასაქმების კონსლტანტის განმარტავს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, ასევე სხვა
პრინციპებსაც, რომლითაც ხელმძღვანელობა უნდა მოხდეს დასაქმების კონსულტირების
წარმართვისას.
დასაქმების კონსულტანტს შესაძლოა მოუწიოს ისეთ მომხმარებელთან მუშაობა,
რომელიც მთელი რიგი პრობლემების წინაშე დგას, მაგალითად ფინანსური პრობლემები,
ფიზიკური ნაკლი, ფსიქო სოციალური პრობლემა და ა.შ...
დასაქმების კონსულტირების ეფექტიანობა დიდ წილად დამოკიდებულია დასაქმების
კონსულტანტის კომპეტენციაზე, ცოდნა, უნარები, პერსონალური მახასიათებლები.
დასაქმების კონსულტანტის კომპეტენციები 2
კომპეტენცია - შესაძლებლობების, ცოდნის, უნარების, ვალდებულებების კლასიფიკატორი, რომელიც საშუალებას აძლევს პიროვნებას (ან ორგანიზაციას) იმოქმედოს
ეფექტურად სამუშაოზე ან სიტუაციაში (ბიზნეს ლექიკონი 3). უფრომარტივი განმარტება
რომ გამოვიყენოთ, კომპეტენცია არის „უნარი აკეთო რაღაც კარგად“.
2

Employment Support Services Competence Framework, M. Lorenčič, T.B. Borbely-Pecze, Tbilisi, 18 March
2016
3
http://www.businessdictionary.com/definition/competence.html
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დასაქმების კონსულტანტისათვის საჭირო კომპეტენციები არის შემდეგი:




პროფესიული ქცევა
პროფესიული კომპეტენციები
ტექნიკური კომპეტენციები

პროფესიული ქცევა - აღწერს ზოგად თვითრეგულაციებს, რომელიც პროფესიულ
სფეროში შესვლის წინაპირობაცაა და ასევე მათთვისაც, ვინც უკვე დიდი ხანია სფეროში
მოღვაწეობს. (მათ შორის ეთიკის კოდექსი და უწყვეტი პროფესიული განვითარება).
SSA/ESS ფარგლებში, დასაქმების კონსულტირება და საშუამავლო მომსახურება
გაგებულია როგორც არა მხოლოდ საქმიანობა, არამედ როგორც პროფესია.
პროფესიული უნარები ან პროფესიული კომპეტენციები(Hard skills or professional
competencies) რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია IQ-თან და ნასწავლია სკოლაში
(მაგ. ენები, მათემატიკა), მაგრამ ამასთანავე პროფესიული უნარები, რომელიც შესაძლოა
განვითარდეს პროფესიული ტრენინგის დროს. დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურთან
მიმართებაში, მაგალითად ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის, შრომის ბაზრის
აქტიური ზომების გამოყენების უნარი, საშუამავლო მომსახურების გაწევა ყველა
შესაძლოა ჩაითვალოს პროფესიულ უნარებად.
ტექნიკური უნარები (Soft skills)- მეტწილად ემოციური კომპეტენციები, რომელიც
პირდაპირ არაა დაკავშირებული პროფესიულ კომპეტენციებთან, თუმცა უდიდეს
როლს თამაშობენ საქმიანობის წარმატების მიღწევაში, ამავე დროს დასაქმების
კონსულტირების
პროცესის
წარმატებულობაშიც.
მაგალითად:
ემპათიურობა,
კრეატიულობა და ინოვაციურობა.
დასაქმების კონსულტანტი უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპეტენციებს რომელიც დეტალურად აღწერილია დანართი 4-ში.

7.1 დასაქმების კონსულტანტის უმთავრესი უნარები
7.1.1 კომუნიკაციის უნარი
კომუნიკაცია ორმხრივი პროცესია და ხორციელდება შემდეგი მიზნით:
 შეცვალო ქცევა
 მიიღო და გასცე ინფორმაცია
 იმოქმედო
 დაარწმუნო
 უზრუნველყო ურთიერთგაგება
ყველაზე ხშირად გამოყენებადი კომუნიკაციის ხერხებია საუბარი, სმენა, წერა,
ვიზუალური გამოსახულებები, სხეულის ენა.
კვლევები აჩვენებს, რომ კომუნიკაციის დამყარების ჩვენი მცდელობების 70 %
არასწორადაა გაგებული, ინტერპრეტირებული, უარყოფილი. თუმცა, კომუნიკაციის
უნარები შესაძლოა შესწავლილ იქნას და გაუმჯობესდეს ტრენინგების საშუალებით.
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უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი წარმატებისათვის
კომუნიკაციის უნარები უმნიშვნელოვანესია დასაქმების კონსულტანტისთვის, რადგან
დასაქმების
კონსულტირების
პროცესი
სწორედ
კონსულტანტის
უნარებზეა
დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე დასაქმების კონსულტანტებმა მუდმივად უნდა
გაიუმჯობესონ კომუნიკაციის უნარები, არამარტო ვერბალური ან წერითი, არამედ
არავერბალურიც.პრაქტიკულად, როცა მომხმარებლის უკუკავშირია წარსადგენი,
მნიშვნელოვანია, რომ თანაბრად იყოს როგორც ვერბალური, ასე არავერბალური
უნარებიც წარმოდგენილი. უფრო მეტიც, არის სიტუაცია, როცა არავერბალურ
კომუნიკაციას უფრო მეტი ეფექტი აქვს.
კარგი კომუნიკაცია
მომხმარებელთან კარგი კომუნიკაციის დასამყარებლად ჩვენ გირჩევთ შემდეგს:
 მოუსმინეთ, რათა გაიგოთ
 ჯერ გაიაზრეთ შემდეგ ისაუბრეთ
 ისაუბრეთ გასაგებად
 გაგრძელებამდე გაიაზრე
 გაიმეორე
კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ხშირად დაშვებული შეცდომები
•
•
•
•
•

სხვისი დაწყებული წინადადების დასრულება
პასუხის გაცემა მანამ, სანამ ადამიანი საუბარს დაასრულებს
მოსმენის დროს ბევრი შეკითხვები
შინაარსის ან აზრის გაფილტვრა მომხსენებელზე დაყრდნობით
სხვისი სახელით საუბარი (ჩვენ…)

კომუნიკაციის ბარიერები
კომუნიკაციის დამყარებას შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ან ხელი შეუშალოს შემდეგმა
ფაქტორებმა:
• სემანტიკური პრობლემები (ისეთი ლექსიკის/სიტყვების, პროფესიული /ტექნიკური ტერმინების გამოყენება, რომელიც მომხმარებლისთვის გაუგებარია):
• ინფორმაციის გაფილტვრა/შერჩევა
• აღქმა
• შერჩევითი მოსმენა (მოვისმინოთ მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გვსურს)
• ინფორმაციული გადატვირთვა
• შეზღუდვა დროის მხრივ
კომუნიკაციის უნარები

კომუნიკაციის უნარები არის უმთავრესი უნარები დასაქმების
კონსულტანტისათვის და მოიცავენ შემდეგს:







აქტიური მოსმენა;
დაზუსტება;

ასახვა და პერიფრაზირება;

დაზუსტება და კითხვის დასმის ეფექტური ტექნიკა;
ფოკუსირება;
თანამშრომლობა/ურთიერთობის დამყარება.
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7.1.2 ინტერვიუს მომზადების უნარი (გასაუბრების ტექნიკა)
აქტიური მოსმენა
აქტიური მოსმენა მოსმენის ერთერთი გზაა, როდესაც პასუხს სცემ ადამიანს. აქტიური
მოსმენის უნარი ყალიბდება და ვითარდება პრაქტიკაში. თუმცა, აქტიური მოსმენის
დაუფლება არაა იოლი და ითხოვს დროს. „აქტიური მოსმენა“ გულისხმობს ჩაწვდე და
საფუძვლიანად გაიგო სპიკერის ნათქვამი და არა მხოლოდ ზედაპირულად/პასიურად
ისმინო. გარდა იმისა, რომ უნდა გავიგოთ რა თქვა მთხრობელმა, აუცილებელია ასევე
ვუსმინოთ რა ხერხებს მიმართავს მომხმარებელი და ასევე რა არ ითქვა.
დასაქმების კონსულტანტმა უნდა აჩვენოს რომ ის ყურადღებით ისმენს იმას, რასაც პირი
ამბობს. ამგვარად, აქტიური მოსმენა არის მომხმარებლის გამხნევების ერთერთი ხელის
შემწყობი ფაქტორი, რომ მან თქვას იმაზე მეტი, რის თქმასაც აპირებდა, ეს მოიცავს ისეთ
პასუხებსაც როგორიცაა, თავის დაქნევა, თვალით კონტაქტი, თქმა იმისა რომ „მე მესმის“
და ა.შ...
გრძნობების აღიარება
ესეც დაკავშირებულია მოსმენასთან. მნიშვნელოვანია რომ საქმის კურსში იყოთ, იმასთან
დაკავშირებით, თუ როგორ აღიქვამენ ინდივიდები საკუთარ სიტუაციას და პრობლემებს.
ამ გრძნობებს დიდი გავლენა აქვთ ქცევაზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შენ თავად
აღიარო საკუთარი გრძნობები და გავლენა რაც მას შეიძლება ჰქონდეს სიტუაციაზე.
დუმილის გამოყენება
ეს მარტივი კონცეფციაა, თუმცა ყოველთვის ადვილი როდია მისი გამოყენება. ხშირად
უხერხულ სიტუაციას ქმნის სიჩუმე და გვსურს, რომ რაიმეთი შევავსოთ ეს სიჩუმით
გამოწვეული სიცარიელე. როგორც ინტერვიუერი, თქვენ უნდა მართოთ ეს უხერხულობა,
თუმცა არ უნდა წამოიწყოთ საუბარი ნაადრევად, რათა მომხმრებელმა არ იფიქროს, რომ
რაც ენაზე მოადგება პირდაპირ თქვას. მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელს მიეცეს დრო,
რომ ჯერ დაფიქრდეს და შემდგომ დაიწყოს საუბარი, გაანალიზოს, დაალაგოს აზრი და
შემდეგ განაგრძოს.
კითხვის დასმის კარგი ტექნიკა
გასაუბრების ორგანიზებისათვის კითხვის დასმის ტექნიკა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი
უნარი. ამ დროს გამოიყენება კითხვების სხვადასხვა ტიპები. ეხმარება მომხმარებელს
აზრების კონცენტრირებაში და უფრო გარკვეულად იფიქროს მნიშვნელოვან საკითხებზე.
დაზუსტება
დაზუსტებაც მოსმენასთანაა დაკავშირებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ დარწმუნდე
მომხმარებლის მიერ გამოთქმული აზრი რომ გესმის საფუძვლიანად. მოიცავს კითხვების
დასმას, წარმოთქმული აზრის გამეორებას. თხოვ ადამიანს,რომ უფრო დეტალურად
ისაუბროს ან გაიმეოროს უკვე წარმოთქმული სხვაგვარად. ეს ხელს უწყობს ასევე
მომხმარებლის მხრიდან სიტუაციის გააზრებას.
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ასახვა
ასახვა დაკავშირებულია დაზუსტებასთან, მოიცავს წარმოთქმულის გამეორებას შენი
სიტყვებით, თქვა ის როგორც შენ პიროვნების ნათქვამი გაიგე და ასევე, თუ რას გრძნობენ
ისინი. ეს არის კარგი საშუალება იმისა, რომ დაანახო მომხმარებელს თუ როგორ გესმის
მისი, აზუსტებ თუ როგორ გესმის მისი გრძნობების და დაანახო შენი თანაგრძნობა. ასევე
ხელს უწყობს კლიენტების აზრების განმარტებას.
ინფორმაციის მოპოვება (Drawing out)
არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც ადამიანებს ხელს უწყობთ, რომ მოგცენ
ინფორმაცია. ზოგჯერ ადამიანები შესაძლოა იყონ სიტყვაძუნწები ან უბრალოდ
„მშრალი“. შესაძლოა თქვენ გჭირდებოდეთ რაიმე სპეციფიური ინფორმაცია. ეს
ხორციელდება კითხვებით, რომელიც სხვა უნარების ჩართვასაც მოითხოვს.
ობიექტური გადაწყვეტილება (Suspended judgement)
არის მნიშვნელოვანი უნარი და ზოგჯერ ყველაზე რთული შესასრულებლად. ადვილია,
როცა სხვა ადამიანების იდეებს ვისმენთ, გავაკეთოთ დასკვნები მანამდე სანამ ისინი
საუბარს დაასრულებენ. ჩვენ ვაკეთებთ პირდაპირ დასკვნებს,
კომენტარს და
გადაწყვეტილებას ვიღებთ, მანამ სანამ მოვისმენთ სწორ მესიჯს. მნიშვნელოვანია, რომ
დასაქმების კონსულტანტი გონება გახსნილი იყოს და მანამდე არ მიიღოს
გადაწყვეტილება, სანამ სრულფასოვნად არ გაეცნობა სიტუაციას.
შეჯამება
შეჯამება თავს უყრის ყველა წარმოთქმულ აზრებს, თავის ადგილს მიუჩენს რათა
დააზუსტოს სიტუაცია. კარგი ინტერვიუერი გასაუბრების დროსვე აკეთებს რეგულარულ
შეჯამებას, თუმცა ასევე იქცევა დასკვნით ნაწილშიც, რითაც ეხმარება ინდივიდებს
კონცენტირება მოახდინონ მნიშვნელოვან საკითხებზე და ფიქრებსა და აზრებს სწორ
მიმართულებას აძლევს.
კითხვის დასმის ტექნიკა
დასაქმებისკონსულტანტს სჭირდება ინფორმაციის მოგროვება, რათა შეძლოს შემდგომი
აქტივობების განხორციელება. ამის მისაღწევად დასაქმების კოსნულტანტმა უნდა დასვას
მართებული შეკითხვები, რათა მიიღოს მართებული პასუხები/ინფორმაცია.
კითხვები უნდა იყოს მოკლე და ლაკონური. დასაქმების კონსულტანტმა საკუთარი
დასმული შეკითხვები არ უნდა დატოვოს ღიად. კითხვა უნდა იყოს მარტივი და
დასაქმების კოსნულტანტი მზად უნდა იყოს ისეთი მომენტისთვის, როცა კითხვის
დასმის მოყვება დუმილი. გასაუბრებაზე მოსალოდნელია, რომ საუბრის 70-80%
მომხმარებელს ეკუთვნის, დასაქმების კოსნულტანტი ეხმარება მომხმარებელს სხვადსახვა
კითხვების დასმით, მაგალითად სხვადასხვა მოქმედების მიზეზებზე, შედეგებზე და ა.შ.
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კითხვის ტიპები
ღია კითხვები
ამ ტიპის შეკითხვები სასარგებლოა, მაშინ როცა გვსურს, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცის
მოძიება, ამ ტიპის შეკითხვებით ჩვენ ხელს ვუწყობთ მომხმარებელს მეტი ისაუბროს:
რა ტიპის სამუშაოს ასრულებდით ადრე?
როგორ აღწერდით თქვენს გამოცდილებას .... მიმართებაში.?
საგამოძიებო კითხვები
ეს შეკითხვები დასმული უნდა იქნას იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ რომ სიღრმისეულად
ჩაწვდეთ საკითხს, მიიღოთ ხარისხიანი ინფორმაცია ან გაიგოთ მიზეზები:
რა გზით?
როგორ გრძნობდით თავს, როცა ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით?რითია თქვენთვის
საინტერესო სამუშაოს ეს ნაწილი?
შეგიძლიათ ცოტათი განავრცოთ? რატომაა ეს მნიშვნელოვანი?
ფაქტობრივი კითხვები
ამ ტიპის შეკითხვები სასარგებლოა ინფორმაციის მოსაგროვებლად, გადასამოწმებლად
და მსჯელობის დასაწყებად.
სად გსურთ მუშაობა?
დახურული კითხვები
დახურული კითხვებია „დიახ“ „არა“ ტიპის პასუხები, შესაძლოა საჭირო გახდესმ რომ ამ
კითხვებს მოსდევდეს ღია კითხვები.
.
გიმუშავიათ მანამდე კომპიუტერთან? (დახურული)
რომელ IT პროგრამებს იყენებდით? (ღია)
რეფლექტური კითხვები
ეს შეკითხვები უზრუნველყოფენ გადამოწმებას, თუ როგორ იქნა გაგებული აზრი რათა
დაეხმაროს მაძიებელს საკითხის განვითარებაში/გავრცობაში:
ანუ თქვენ ამბობთ რომ....?
მრავალჯერადი კითხვები
ეს არის ორი ან სამი კითხვა ერთდროულად დასმული და უმჯობესია თავიდან აირიდოთ
თუ არ გინდათ რომ დააბნიოთ მომხმარებელი.

რამდენ ხანს მუშაობდით იქ, სხვები უფრო მეტ ხანს მუშაობდნენ და რატომ
წამოხვედით?

წამყვანი კითხვები
ამ ტიპის კითხვები შესაძლოა სასარგებლო იყოს, თუ დასაქმების კონსულტანტს
გავლენის მოხდენა სურს მაძიებელზე. თუმცა ის შესაძლოა ხელის შემშლელი აღმოჩნდეს,
თუ არასათანადოდ და ხშირად იქნება გამოყენებული. მომხმარებელი ჩათვლის, რომ
დასაქმების კოსნულტანტი მართავს მის ცხოვრებას.
ზემდეტი დატვირთვის მქონე კითხვები
ამ ტიპის შეკითხვები თავიდან უნდა ავირიდოთ, რადგან შესაძლოა ჩათვალონ რომ
გამიზნულად გადაგაქვთ ყურადღება მგრძნობიარე საკითხებზე.

მხოლოდ ისეთ სამსახურს ეძებთ, რომელიც თქვენ სახლთან ახლოს იქნება?
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7.1.3 უკუკავშირის მიწოდება
სამუშაოს მოძიების პროცესში მომხმარებელმა შესაძლოა მიიღოს დადებითი
გამოცდილება და ისწავლოს ახალი მიდგომები. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ის ნეგატიურ
გამოცდილებებს
აწყდება. ხშირ შემთხვევაში მათ სურთ თავისი გამოცდილება
გაუზიარონ დასაქმების კონსულტანტს და სურთ მიიღონ უკუკავშირი მათ მიერ
განხორციელებულ აქტივობებთან დაკავშირებით და ასევე იმაზე თუ როგორ იქცეოდნენ
გასაუბრებაზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დასაქმების კოსნულტანტს ბევრჯერ მოუწევს
უკუკავშირის მომზადება.
უკუკავშირის წარმოება უნდა ჩაითვალოს მომხმარებლის დახმარებად. ეს არის სწავლის
მექანიზმი იმ მომხმარებლისათვის, რომელსაც სურს გაეცნოს საკუთარ შესაძლებლობებს
სამუშაოს მოძიების ტექნიკის კუთხით და საკუთარ ქცევას კონკრეტულ სიტუაციებში.
თუ უკუკავშირი კონსტრუქციულია, ის ამაღლებს თვითშეგნებას, თამაშობს გზამკვლევის
როლს და ხელს უწყობს განვითარებას. კონსტრუქციული უკუკავშირი არ ნიშნავს
მხოლოდ დადებით უკუკავშირის მიცემას. უარყოფითი ან კრიტიკული უკუკავშირი,
რომელიც მაღალ დონეზეა მომზადებული, შესაძლოა უმნიშვნელოვანესი და ძალზედ
სასარგებლო აღმოჩნდეს მომხმარებელთან მომავალში მუშაობისას.
მაგრამ დესტრუქციული და უარყოფითი უკუკავშირი, რომელიც არასწორადაა
მომზადებული მომხმარებელს ცუდად აგრძნობინებს თავს და მომხმარებელი ვერ
ისწავლის და ვერ გაიგებს როგორ გაიუმჯობესოს ქცევები/უნარები.
დასაქმების კონსულტანტს უნდა ესმოდეს, რომ მომხმარებელი საკუთარ გამოცდილებას
უზიარებს იმ მიზნით, რომ მიიღოს კონსულტანტისგან დასტური, რომ ის იქცევა სწორად
და თუ სამუშაოს მოძიება არ გამოდგა წარმატებული, გამონახონ გზები თუ როგორ
მოიქცენ მომავალში,რომ ძიება უფრო წარმატებული აღმოჩნდეს. აქედან გამომდინარე,
დასაქმების კონსულტანტი აძლევს უკუკავშირს მაძიებელს, რომ დაეხმაროს მას სამუშაოს
მოძიების მცდელობებში. მომხმარებლის მიდგომები სამუშაო მოძიების კუთხით უნდა
შეფასდეს და განიხილოთ სხვა შესაძლო გზები, თუ როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება.
ამიტომ, უკუკავშირი არის ერთერთი საშუალება, რომელიც ეხმარება მაძიებელს
გაიუმჯობესოს სამუშაოს მოძიების უნარები. ყოველი უკუკავშირი წინ უძღვის
დასაქმების კოსნულტანტსა და მაძიებელს შორის სამომავლო ნაბიჯებზე გაფორმებულ
შეთანხმებას.
ეფექტური და კოსნტრუქციული უკუკავშირის წარმოდგენა
შემდეგი პრინციპები გასათვალისწინებელია ეფექტური უკუკავშირის მოსამზადებლად: 4
დაიწყეთ დადებითი მომენტებით
ადამიანთა უმრავლესობას სჭირდებათ გამხნევება/წახალისება, როდესაც ისინი რაღაცას
კარგად აკეთებენ. როდესაც აძლევთ უკუკავშირს, ძალიან კარგი იქნება რომ პირველი
ახსენოთ ის ქმედება, რაც მათ კარგად შეასრულეს. როდესაც დადებითი ასპექტებით
იწყებთ, შემდეგ უკვე უარყოფითი უკეთ იქნება მოსმენილი და ქმედებაც იქნება
შესაბამისი.
4

Source: Personal Development and Performance Review Guide Principles of constructive feedback, University
of Nottingham, 2012
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იყავით კონკრეტული და აღწერეთ ნათლად
მოერიდეთ ზოგად კომენტარებს, რომელიც არასასარგებლოა უნარების განვითარების
კუთხით. გამონათქვამები „შენ ხარ ბრწყინვალე“ შესაძლოა სასიამოვნო იყოს მოსასმენად,
თუმცა არასაკმარის დეტალებს აძლევს მომხმარებელს თუ როგორ მოიქცეს მომავალში.
სპეციფიური უკუკავშირი უფრო ბევრის მომცემია, ამიტომ უკეთესია კონკრეტულად
უთხრათ მომხმარებელს, თუ რა გამოუვიდა მას კარგად.

მაგალითად: “ბრწყინვალე” – სპეციფიური უკუკავშირი: დამატებითი ინფორმაცია
რომელიც თქვენ შეაგროვეთ მოცემული ვაკანსიის დამსაქმებელთა მოთხოვნის კუთხით,
თქვენი აპლიკაციის მოსამზადებლად ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა, ამიტომ ასე
გააგრძელეთ მომავალშიც, შეინარჩუნეთ ეს მიდგომა.“
გადაერთეთ ქცევაზე, რომლის შეცვლაც შესაძლებელია
რა თქმა უნდა, არა სასარგებლო იქნება მისცე ადამიანს ისეთ რამეზე რჩევა, რომლის
შეცვლაც მას არ შეუძლია და არც არანაირი კონტროლის მექანიზმი არ გააჩნია, პირიქით
ეს უფრო არასასიამოვნო იქნება მათთვის ან შესაძლოა დემოტივატორიცაღმოჩნდეს
მათთვის.
განიხილეთ/შესთავაზეთ ალტერნატივა
თუ კი უარყოფით უკუკავშირს მოამზადებთ, ეცადეთ გადაიყვანოთ შემეცნებით
კონტექსტში, ჰკითხეთ რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო სხვანაირად ან მომავალში რას
გააკეთებს სხვანაირად. ყოველთვის კარგია, როცა იდეები მოდის ადრესატისგან, თუმცა
თუ შეატყეთ რომ უჭირს, ებრძვის ფიქრებს, მაშინ უმჯობესია ჩაერიოთ და მისცეთ
რჩევები.
გამოიყენეთ “მე” წინადადებები (საკუთარი უკუკავშირი)
დაიწყეთ წინადადება „მე ვფიქრობ ... „ ან „მე ვგრძნობ რომ“, რათა თავიდან აირიდოთ
ზოგადი საუბარი, რომლის ავტორიც თქვენ არ ხართ.
მიეცით კლიენტს არჩევანის საშუალება
უკუკავშირი, რომელიც ითხოვს ცვლილებებს ან რომელიც მეტწილად სხვა ადამიანზეა
დამოკიდებული, იწვევს წინააღმდეგობას და არ შეესაბამება პრინციპს პერსონალური
ავტნომიურობის შესახებ. კვალიფიციურ უკუკავშირში მომხმარებლის შესახებ
ინფორმაცია ისეა გადმოცემული, რომ მათ არჩევანის საშუალებას უტოვებს იმოქმედონ ან
როგორ იმოქმედონ. მას შეუძლია შეამოწმოს თუ რა იქნება ცვლილება/არ ცვლილების
გადაწყვეტილების შედეგი.
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8. დანართები
დანართი 1: დასაქმების კონსულტანტის მიერ მომხმარებლისათვის
განხორციელებული ყველა აქტივობის აღრიცხვა
სამუშაოს მაძიებლის სახელი და
გვარი
მისამართი:
დაბადების თარიღი:
ოჯახური მდგომარეობა:
ეროვნება:
ტელეფონი:
ელ.ფოსტა:
თარიღი/დრო

მიზანი

შედეგი/შეთანხმება

xx.yy.zzzz

პრველადი
გასაუბრება

შეთანხმება შემდეგ
შეხვედრაზე რათა
მოხდეს
IAP-ის
შემუშავება

2.

შეხვედრა
კონსულტირების
მიზნით

IAP მომზადებული
და ხელმოწერილი

3.

საშუამავლო
მომსახურება

საგზური
(დამსაქმებელთან)

1.

მომხმარებლის
ხელმოწერა

დასაქმების
კონსულტანტის
ხელმოწერა

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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დანართი2: სამუშაოს მაძიებლის მხრიდან დასაქმების სერვისების
შესახებ მოთხოვნა
მაძიებლის სახელი, გვარი
მისამართი:
პირადი ნომერი
დაბადების თარიღი:
ტელ:

ელ.ფოსტა:

მოთხოვნა დასაქმების სერვისებზე
საინფორმაციო სერვისები
საშუამავლო მომსახურება
დასაქმების კონსულტირების სერვისი
კარიერული კონსულტირების სერვისი

 დიახ არა
 დიახ არა
 დიახ არა
 დიახ არა

სამსახურის ძიების რომელ ეტაპზე ხართ?
ვა რ უმ უშ ე ვ ა რი
ვე ძ ე ბ ახ ა ლს

ამ მოთხოვნაზე ხელმოწერით, მე ვადასტურებ რომ ჩემს მიერ შევსებული ინფორმაცია სანდოა და შესაბამება სიმართლეს
ამ მოთხოვნაზე ხელმოწერით მე ვადასტურებ, რომ აქტიურად ვითანამშრომლებ
სოციალურ მომსახურების სააგენტოსთან და თანახმა ვარ მივიღო დასაქმების
კუთხით არსებული ყველასერვისი, რომელიც შემოთავაზებული იქნება დასაქმების კონსულტანტის მიერ.
ამ მოთხოვნაზე ხელმოწერით მე ვეთანხმები, რომ WorkNet-ზე არსებული ჩემი
პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც განთავსებული იქნება დარეგისტრირების
შემდგომ, საშუამავლო მომსახურების მიღების მიზნით, გაზიარებული იყოს
მესამე მხარესთან.

მოთხოვნის ჩაბარების თარიღი:...............მაძიებლის
ხელმოწერა:................................................

პასუხისმგებელი დასაქმების კონსულტანტის სახელი გვარი და
ხელმოწერა:...................................................................
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დანართი 3: დასაქმების შესაძლებლობების შეფასების კითხვარი
უმუშევარი ადამიანი
ID:

სახელი და გვარი
მისამართი

ტელეფონი (ფიქსირებული):
ელ. ფოსტა

მობილური:
Worknet-ში რეგისტრაციის თარიღი:

დასაქმების კონსულტანტი
სახელი და გვარი:
ინსტრუქცია: კითხვარი შედგება 22 ფაქტორისგან. თითოეული ფაქტორისთვის პასუხები მოცემულია A
(პირდაპირ დასაქმებადი), B (სჭირდება გარკვეული სახის დახმარება) და C (არსებობს სერიოზული
ფაქტორები, რომლებიც ასახვას ჰპოვებს კლიენტის დასაქმების შესაძლებლობაზე) სვეტებში. თითოეული
ფაქტორისთვის შეარჩიეთ პასუხი, რომელიც ყველაზე ზუსტად ასახავს კლიენტის მდგომარეობას და ჩასვით
X მხოლოდ ერთ უჯრაში (A ან B ან C სვეტებში)
(A)
(B)
(C)
არსებობს სერიოზული
საჭიროებს გარკვეული სახის
ფაქტორები, რომლებიც ასახვას
ფაქტორი
პირდაპირ დასაქმებადი
დახმარებას
ჰპოვებს კლიენტის დასაქმების
შესაძლებლობაზე
24 – 45წლის

18 – 24 წლის

უმუშევრობასთ
ან
დაკავშირებულ
ი მდგომარეობა

უმუშევარი 6 თვეზე
ნაკლები
ხანგრძლივობით

უმუშევარი 6 თვეზე მეტი
და 18 თვეზე ნაკლები
ხანგრძლივობით

სამუშაო
გამოცდილებ
ა

1 წელზე მეტი
სამუშაო
გამოცდილება

1 წელზე ნაკლები
სამუშაოს გამოცდილება

არანაირი სამუშაო
გამოცდილება

დასაქმებასთან
დაკავშირებული
კლიენტის მიზნები
სრულ თანხვედრაში
შრომის ბაზრის
მოთხოვნებთან

დასაქმებასთან
დაკავშირებული
კლიენტის მიზნები
მხოლოდ ნაწილობრივ
თანხვედრაშია შრომის
ბაზრის მოთხოვნებთან

დასაქმებასთან
დაკავშირებული კლიენტის
მიზნები კავშირში არ არის
შრომის ბაზრის
მოთხოვნებთან

კლიენტის უნარები
ნაწილობრივ შეესაბამება
შრომის ბაზარს

კლიენტს საერთოდ არ გააჩნია
უნარები, რომლებიც
შეესაბამება შრომის ბაზარს

პერსონალურ
ი უნარები

დასაქმებისთვის საჭირო
უნარები

სამუშაოს
ძებნასთან
დაკავშირებული
უნარები

დასაქმების ისტორია

პერსონალური
ფაქტორი – ასაკი

5

კლიენტის უნარები
სრულ
შესაბამისობაშია
შრომის ბაზართან

45 წელს გადაცილებული

უმუშევარი 18 თვეზე მეტი
ხნის განმავლობაში

5

შენიშვნა: ქართველ ექსპერტებთან განხილვის შემდეგ და საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებული
რეალობიდან გამომდინარე, არ ვიყენებთ ევროკავშირის კლასიფიკაციას რომელიც ხანგრძლივი
დროის განმავლობაში უმუშევარ ადამიანს განსხვავებულად განმარტავს (აღნიშნული
კლასიფიკაციის თანახმად, ხანგრძლივი დროით უმუშევარ ადამიანად ითვლება 1 წელზე მეტი ხნის
განმავლობაში უმუშევარი ადამიანი).
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განათლების დონე

შესაბამისობა შრომის
ბაზართან

ფაქტორი

ინტერესი
სწავლის მიმართ

კომუნიკაციის
უნარი

(B)

პირდაპირ დასაქმებადი

საჭიროებს გარკვეული სახის
დახმარებას

მომხმარებლის
განათლება/პროფესია
სრულად შეესაბამება
შრომის ბაზრის
მოთხოვნებს და
მომხმარებლისდადებით
მხარედ ითვლება

ქართული

მომხმარებელს არ გააჩნია
სათანადო განათლება/პროფესია.
მომხმარებლის განათლება არ
შეესაბამება შრომის ბაზრის
მოთხვნებს

მომხმარებელი
დაინტერესებულია
სამუშაოსთან
დაკავშირებული
ნებისმიერი სახის
ტრენინგის გავლით

მომხმარებელს არ
აინტერესებს
გადამზადებასთან
დაკავშირებული რაიმე სახის
ტრენინგი

მომხმარებელს აქვს
ძალიან კარგი
კომუნიკაციის უნარი

მომხმარებელს
კომუნიკაციასთან
დაკავშირებული
გარკვეული სახის
პრობლემა აქვს

მომხმარებელს არ შეუძლია
ხალხთან ურთიერთობა

მომხმარებელს აქვს
ძალიან კარგიIT
უნარები, მათ შორის
ისეთი, რომელიც მის
დასაქმების მიზნებს
უკავშირდება

მომხმარებელს აქვს
გარკვეული IT უნარები,
თუმცა საჭიროებს
დახვეწას (დააკონკრეტეთ
ქვემოთ):

კლიენტს არა აქვს IT უნარები

მეტყველება
წერა
კლიენტს შეუძლია
თავისუფლად:

რუსული

მომხმარებლის
განათლება/პროფესია
ნაწილობრივ შეესაბამება
შრომის ბაზრის მოთხოვნებს

(C)
არსებობს სერიოზული
ფაქტორები, რომლებიც ასახვას
ჰპოვებს კლიენტის დასაქმების
შესაძლებლობაზე

მომხმარებელს მოსწონს
ახლის შესწავლა და
დაინტერესებულია
ნებისმიერი
დამატებითი
ტრენინგებით

კლიენტს შეუძლია
თავისუფლად:

მეტყველება
წერა
კლიენტს შეუძლია
თავისუფლად:

ინგლისური

ენის ცოდნა (მონიშნეთ ყველა სვეტი და მომხმარებლისათვის
შესაბამისი ყველა უჯრა)

IT უნარები

(A)

მეტყველება
წერა

92 trening saxemZRvanelo

....................................................
კლიენტს გარკვეული
პრობლემები აქვს:

მეტყველება
წერა
კლიენტს გარკვეული
პრობლემები აქვს:

მეტყველება
წერა
კლიენტს გარკვეული
პრობლემები აქვს:

მეტყველება
წერა

კლიენტს არ შეუძლია:

მეტყველება
წერა
კლიენტს არ შეუძლია:

მეტყველება
წერა
კლიენტს არ შეუძლია:

მეტყველება
წერა

სამსახურში
ტრანპორტირება/გადა
ადგილება
გადასვლა/მობილურ
ობა

ბავშვის მოვლა
ნასამართ
ლეობა
შეზღუდული
შესაძლებლო
ბა

გადაადგილების ფაქტორი

სხვა (დააკონკრეტეთ)

ფაქტორი

მონიშნული
უჯრების
რაოდენობა

(A)

(B)

პირდაპირ დასაქმებადი

საჭიროებს გარკვეული სახის
დახმარებას

კლიენტს შეუძლია
თავისუფლად:

მეტყველება
წერა

კლიენტს გარკვეული
პრობლემები აქვს:

მეტყველება
წერა

(C)
არსებობს სერიოზული
ფაქტორები, რომლებიც ასახვას
ჰპოვებს კლიენტის დასაქმების
შესაძლებლობაზე
კლიენტს არ შეუძლია:

მეტყველება
წერა

კლიენტს აქვს
ყველანაირი
ფინანსური და
სატრანსპორტო
საშუალება
სამსახურში
მისასვლელად

კლიენტს ლიმიტირებული
ბიუჯეტი აქვს
ტრანსპორტირებისთვის
და სატრანპორტო
საშუალებით
სარგებლობისთვის

კლიენტს ან საერთოდ არა აქვს
ფული
ტრანსპორტირებისთვის/
სატრანსპორტო საშუალებით
სარგებლობის შესაძლებლობა,
ან ორივე ერთად

კლიენტის მზად არის
დათანხმდეს სამუშაოს
მთლი ქვეყნის
მასშტაბით და
საზღვარგარეთ

კლიენტს შეუძლის
დათანხმდეს სამუშაოს
თუკი იგი მისი
საცხოვრებელი რეგიონის
მიხედვით იქნება
შერჩეული

კლინეტს შეუძლია
დათანხმდეს მხოლოდ ისეთ
სამუშაოს რომელიც მისი
საცხოვრებელი
რაიონის/მუნიციპალიტეტის
მიხედვით იქნება შერჩეული

კლიენტისთვის ბავშვის
მოვლა პრობლემას არ
წარმოადგენს

ბავშვის მოვლის გამო,
კლიენტს გარკვეული
შეზღუდვებით შეუძლია
სამსახურის დაწყება
(საჭიროა მოქნილი
სამუშაო გრაფიკი ან
ხანმოკლე სამუშაო დღე )

ბავშვის მოვლა კლიენტს
მნიშვნელოვნად ზღუდავს
ჩაერთოს შრომის ბაზარზე

კლიენტს არ აქვს
არანაირი
ნასამართლეობა

კლიენტს არ აქვს
(არანაირი)
შეზღუდული
შესაძლებლობა

...…… 22-დან

კლიენტის
ნასამართლეობა ზღუდავს
მისი დასაქმების
შესაძლებლობას
კლიენტს
ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული
დროებითი პრობლემა
(მონიშნეთ ქვემოთ…) აქვს

.......… 22-დან

კლიენტის ნასამართლეობა
მნიშვნელოვნად ზღუდავს
მისი დასაქმების
შესაძლებლობას
კლიენტს ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული სერიოზული
პრობლემა აქვს, რაც გავლენას
ჰპოვებს სამსახურის
მოძებნაზე

…...… 22-დან

შენიშვნა: იხილეთ მონიშნული უჯრების საერთო რაოდენობა თითოეული სვეტის ქვემოთ. სვეტი, რომელშიც
უმაღლესი ქულა დაფიქსირდება, მეტყველებს კლიენტის დასაქმების შესაძლებლობაზე.
რეკომენდაცია შემდგომი ნაბიჯებისთვის - სერვისები და ზომები რომლებიც SSA/ESS-მაუნდა შესთავაზოს
კლიენტს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ სვეტში (A, B ან C) დაფიქსირდა უმაღლესი მაჩვენებელი/ქულა.
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დანართი 4: ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა
უმუშევარი ადამიანი
სახელი და გვარი
მისამართი
ტელეფონი (ფიქსირებული):
ელ-მისამართი:
დასაქმების კონსულტანტი
სახელი და გვარი:

ID:
მობილური:
Worknet-შირეგისტრაციის თარიღი:

I. სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებული ჩემი მიზნები
I. პროფესიული სფერო (საქმიანობა) რომელშიც მსურს მუშაობა
1.
2.
3.
II. სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებული ჩემი აქტივობა
ვაცხადებ, რომ მომდევნო 3 თვის განმავლობაში:
აქტიურად მოვძებნი სამსახურს საქართველორეგიონი………………ქალაქი: ………………
რეგულარულად ვადევნებ თვალყურს WorkNet-ზე განთავსებულ ვაკანსიებს
დასაქმების შესახებ ინფორმაციის მოძიების მიზნით, შევამოწმებ სხვა წყაროებსაც
განაცხადს გავაგზავნი ყველა შესაფერის ვაკანსიაზე
გამოვეხმაურებიSSA/ESS (WorkNet)-ის მიერ მოწოდებულ ყველა შესაფერის ვაკანსიას
თანახმა ვარ, დასაქმების კონსულტანტს ვაცნობო ჩემს მიერ შესრულებული ყველა აქტივობის შესახებ.
III. დასაქმების ხელშეწყობის სხვა სერვისები
თანახმა ვარ, ჩავერთო შემდეგი სახის სერვისების მიღებაში ან სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ ALMMsპროგრამაში/ებში:
კარიერის დაგეგმვის სერვისი/კონსულტირება
ინდივიდუალური კონსულტირება
ჯგუფური კონსულტირება
სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებული
ჯგუფური კონსულტირება
უნარების შესახებ ტრენინგი
…………..………………………....
ტრენინგ კურსი (IT და სხვა)
გადამზადების პროგრამა
დასახელება……………………..................
………………………………..……………….….
სამუშაო ადგლიზე
გადამზადება/ტრენინგი/სტაჟირება
………………………………..……………….….
დასაქმების წამახალისებელი ინიციატივები
მხარდაჭერით დასაქმება და რეაბილიტაცია

………………………………..……………….….

………………………………..……………….….
სტარტაპების წახალისება/ინიციატივები
………………………………..……………….….
სამუშაოს მაძიებლის მიერ
განხორციელებული ნებისმიერი სახის
აქტივობა
ყოველივე ზემოთ შეთანხმებულ ქმედებასთან დაკავშირებით, თანახმა ვარ დამიკავშირდეთ შემდეგი
საშუალებით:
ქალაქის ტელეფონი მობილური ტელეფონი ელ.მისამართი
თანახმა ვარ, რომ დასაქმების შემთხვევაში (მაშინვე) ვამცნო სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
ვაცნობიერებ, რომ ზემოთ ნახსენები მოვალეობების უპატივცემულობის/შეუსრულებლობის
შემთხვევაში, ვეღარ ჩავერთვები დასაქმების კონსულტირებაში.
თანახმა ვარ მოვიდე შემდეგ კონსულტაციაზე:
დრო
.

დრო

.

შეთახმების თარიღი: ………………... აღნიშნული გეგმა ძალაშია …..………………...
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ხელმოწერა ხელმოწერა
სამუშაოს მაძიებელი/უმუშევარი ადამიანი დასაქმების კონსულტანტი

დანართი 4.1: ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის მომხმარების
ინსტრუქცია
ზოგადი ინფორმაცია უმუშევარი ადამიანის შესახებ: მონაცემები უნდა
ემთხვეოდეს Wornet-დან ამოღებულ მონაცემებს.
დასაქმების კონსულტანტი: იმ ადამიანის სახელი და გვარი, რომელმაც
მომხმარებელთან ერთად შეიმუშავა ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა
ჩემი მიზნები დასაქმებასთან დაკავშირებით:
1. პირველი მიზანი:ჰკითხეთ მომხმარებელს, რომელია მისთვის სასურველი
პროფესია (გამოცდილების მიხედვით) ან სამუშაო სფერო. გადაამოწმეთ Wornet-

ზეც აქვს თუ არა იგივე აღნიშნული და შეიყვანეთ ინდ. სამოქმედო გეგმაში.
2. მიზანი:ჰკითხეთ მომხმარებელს, რომელია მისთვის სასურველი პროფესიაან
სამუშაო სფერო. გადაამოწმეთ Wornet-ზეც აქვს თუ არა იგივე აღნიშნული და

შეიყვანეთ ინდ. სამოქმედო გეგმაში.
3. მიზანი:ჰკითხეთ მომხმარებელს რა იქნება მესამე ვარიანტი (სათადარიგო გეგმა)
და შეიყვანეთ ინდ. სამოქმედო გეგმაში.
კარგია თუ კი მომხმარებელი სამივე ზემოაღნიშნულს განსაზღვრავს, თუ არა
მაშინ მინიმუმ 2 მაინც უნდა განსაზღვროს.
უნდა მოამზადოთ და დაამტკიცოთ მომხმარებელთან შეთანხმებით „სამუშაოს
ძიებასთან დაკავშირებული ჩემი აქტივობები“.
ეს არის მომხმარებლის სამუშაოს მოძიების გეგმა. გეგმა უნდა მომზადდეს3 თვის
ინტერვალით, ხოლო შემდეგი 3 თვის მერე მან უნდა მოამზადოს ანგარიში იმ
აქტივობებზე, რომელიც განახორციელა.
სანამ ამ ნაწილის შევსება მოხდება, დასაქმების კონსულტანტმა მომხმარებელს უნდა
აუხსნას მისი (მომხმარებლის) ვალდებულებები - სამუშაოს აქტიური ძიება.
კითხეთ მომხმარებელს, ტერიტორიულად სად უნდა სამუშაოს მოძებნა (აუხსენით
რომ ეს გჭირდებათ იმისათვის რათა შემდგომ შესთავაზოთ შესაფერისი სამუშაო
ადგილი/ვაკანსია)
აქტიურად მოვძებნი სამსახურს საქართველორეგიონი………………ქალაქი: ………………

თუ კი მომხმარებელს სურს დასაქმება საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიულ
ერთეულში, მაშინ საკმარისია მხოლო მონიშნოთ
 საქართველო
იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანი ცხოვრობს ქუთაისში, ხოლო დასაქმება სურს თბილისში, თქვენ
ეს ინფორმაცია უნდა გქონდეთ, რადგან შემდეგ მოუძებნოთ შესაფერისი ვაკანსია. სწორედ
ამიტომ, მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს რეგიონი, სადაც მას სურს დასაქმება. თუ კი
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მომხმარებელი თანახმაა საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში დასაქმებაზე, ეს ინფორმაცია
შესაძლოა საკმარისიც იყოს. ამ შემთხვევაში ფორმაში შემდეგნაირად უნდა მიეთითოს:
 საქართველორეგიონი: იმერეთი
იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანს სურს დასაქმება რომელიმე კონკრეტულ ქალაქში, ეს
ინფორმაციაც უნდა იყოს გეგმაში ასახული.
 საქართველორეგიონი: იმერეთიქალაქი: ქუთაისი
განიხილეთ მომხმარებელთან, რომ მან რეგულარულად მიადევნოს თვალი WorkNet-ზე
განთავსებულ ვაკანსიებს (ურჩიეთ რომ ეს გააკეთოს კვირაში მინიმუმ. ორჯერ). თუ კი ის
დათანხმდება, მიუთითეთ შესაბამისი პასუხი:


რეგულარულად ვადევნებ თვალყურს WorkNet-ზე განთავსებულ ვაკანსიებს
აუხსენით მომხმარებელს თუ როგორი მნიშვნელოვანია სხვა წყაროების გამოყენებითაც
სამუშაოს მოძიება და ასევე მიაწოდეთ ინფორმაცია ამ წყაროებთან დაკავშირებით.
(იხილეთ დანართი: საინფორმაციო წყაროები ვაკანსიებთან დაკავშირებით). ასევე ურჩიეთ
რომ მეგობრებსაც ჰკითხოს, ხომ არ აქვს ინფორაცია რაიმე ვაკანსიის შესახებ.
შეუთანხმდით მომხმარებელს, რომ იგი განახორციელებს ზემო აღნიშნულს და მიუთითეთ
ველის მონიშვნით.



დასაქმების შესახებ ინფორმაციის მოძიების მიზნით, შევამოწმებ სხვა წყაროებსაც
შეათანხმეთ მომხმარებელთან, რომ ის ყველა შესაბამის ვაკანსიაზე გააკეთებს განაცხადს.
მონიშნეთ შესაბამისი ველი.

 განაცხადს გავაგზავნი ყველა შესაფერის ვაკანსიაზე
აუხსენით მომხმარებელს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია რომ ის გამოეხმაუროს ყველა
შესაბამის ვაკანსიას, რომელიც მას მიეწოდა SSA/ESS (WorkNet)-ის მხრიდან

 გამოვეხმაურებიSSA/ESS (WorkNet)-ის მიერ მოწოდებულ ყველა შესაფერის ვაკანსიას
შეახსენეთ მომხმარებელს რომ გეგმა სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით
მომზადებულია 3 თვის ინტერვალით, ხოლო შემდეგი 3 თვის მერე მან უნდა მოამზადოს
ანგარიში იმ აქტივობებზე, რომელიც განახორციელა.
III.დასაქმების ხელშეწყობის სხვა სერვისები
დასაქმების კონსულტირების დროს ჰკითხეთ მომხმარებელს სჭირდება თუ არა სხვა
რაიმე დამატებითი ხელშეწყობითი სერვისი, მაგალითად SSA/ESS-ის სერვისები
(კარიერის დაგეგმვის სერვისი, ან სამუშაოს მოძიების ტექნიკის ტრენინგი) ან გარე
(შრომის ბაზრის აქტიური ზომები სხვადსახვა ინსტიტუტებისა და დამსაქმებლების მიერ
განხორციელებული). გაითვალისწინეთ, რომ ALMPM-ის დამტკიცებას ახდენს ყოველ
წელს MoLHSA და შესაბამისად ის ინფორმაციას აწვდის სააგენტოს ცენტრალურ ოფისს.
განუმარტეთ მომხმარებელს, რომ SSA/ESS მხოლოდ განმახორციელებელია MoLHS-დან
მიღებული დირექტივების საფუძველზე. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ შინაარსი ALMPMების შესაძლოა შეიცვალოს და კიდე გაფართოვდეს. აქედან გამომდინარე,
მნიშვნელოვანია რომ IAP -ში ყველა მათგანი აისახოს, იმისდა მიუხედავად სამომავლო
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გეგმებია თუ არსებული. თუმცა
არსებული/ხელმისაწვდომი ზომები.

მომხმარებელს

უნდა

შესთავაზოთ

მხოლოდ

კარიერული დაგეგმვის კონსულტირება
იმ შემთხვევაში თუ კი მომხმარებელი საჭიროებს რაიმე დამატებით დახმარებას,
კარიერის დაგეგმვის კუთხით, ის შესაძლოა გაგზავნილ იქნას კარიერის დაგეგმვის
კონსულტირებაზე ან ინდივიადუალურ კონსულტირებაზე.
მაგალითად:
 კარიერული დაგეგმვის
კონსულტირება

 ინდივიდუალური
კონსულტირებაჯგუფური
კონსულტირება

იმ შემთხვევაში, თუკი ჯგუფური კარიერის დაგეგმვის კონსულტირება იქნება
ორგანიზებული, ეს შემდეგნაირათ აღნიშნეთ
მაგალითად:
 კარიერული დაგეგმვის
კონსულტირება

ინდივიდუალური
კონსულტირებაჯგუფური კონსულტირება

ტრენინგი სამუშაოს მოძიების ტექნიკაში
თუ შეამჩნიეთ, რომ მაძიებელს ესაჭიროება სამუშაოს მოძიების უნარების გაუმჯობესება,
შეგიძლიათ შესთავაზოთ სამუშაოს მოძიების ჯგუფური ტრენინგი, თუ კი ამის
ორგანიზება იგეგმება სააგენტს მიერ. თუ მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს
დასწრებაზე, გთხოვთ ეს შემდეგნაირად მიუთითოთ:
მაგალითად:
 ტრენინგისამუშაოსმოძიებისტექნიკაში ჯგუფური კონსულტირება
ტრენინგ კურსი
ტრენინგ კურსი გახლავთ მოკლე სესიები, რომლის მიზანია რაიმე ახალი უნარისა
დაცოდნის შეძენა/მიღება. ეს არაა ფორმალური განათლება ან ტრენინგ პროგრამა,
რომლითაც ახალ სპეციალობას ეუფლება ადამიანი. ტრენინგ კურსებია მაგალითად IT:
EXCEL; უცხო ენის კურსები: ინგლისური, და სხვა...
თუ დასაქმების კონსულტირების პროცესში გამოიკვეთა ტრენინგ კურსის საჭიროება, და
თუ კი სააგენტოს მიერ არის წარმოდგენილი და თანხვედრაშია სამინისტროს
დირექტივებთან მაშინ გთხოვთ ეს შემდეგნაირად აღნიშნოთ:
მაგალითად:
 ტრენინგ კურსი

IT ტრენინგი: EXCEL

VET პროგრამები
VET პროგრამები მონაწილეებს აძლევს საშუალებას დაეუფლონ ახალ სპეციალობას ან
მოახდინონ რეკვალიფიკაცია. ეს არის საჯარო ტრენინგები, შესაბამისად,წარმატებით
დასრულების შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა გასცეს შესაბამისი სერტიფიკატი.
თუ დასაქმების კონსულტირების პროცესში გამოიკვეთა პროგრამების საჭიროება, და თუ
კი სააგენტოს მიერ არის წარმოდგენილი და თანხვედრაშია სამინისტროს დირექტივებთან მაშინ, გთხოვთ, ეს შემდეგნაირად აღნიშნოთ:
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Example:
 VET პროგრამები
COOK
სამუშაო ადგილზე ტრენინგი
მოიცავს ყველა ტრენინგს, რომლის ორგანიზებას ახდენს დამსაქმებელი. ეს ასევე
ცნობილია როგორ ე.წ. „სახლში“ (in-house) ტრენინგის სახელწოდებით. მაგალითად:
სტაჟირება (ახალგაზრდებისთვის ვისაც არ აქვთ სამუშაო გამოცდილება) ან სამუშაო
ადგილზე ტრენინგი (უმუშვარი ადამიანებისათვის, რომელთაც სურთ პრაქტიკული
უნარების შეძენა).
თუ დასაქმების კონსულტირების პროცესში გამოიკვეთა სამუშაოზე გადამზადების
საჭიროება და თუ კი სააგენტოს მიერ არის წარმოდგენილი და თანხვედრაშია
სამინისტროს დირექტივებთან მაშინ გთხოვთ ეს შემდეგნაირად აღნიშნოთ:
მაგალითად:
 სამუშაო ადგილზე ტრენინგი

სტაჟირება

დასაქმების წახალისება
დასაქმების წამახალისებელი ინიციატივები გახლავთ დამსაქმებლისთვის მიცემული
სუბსიდიის სახეობა, იმ მიზნით რომ მათ გარკვეული კატეგორიის უმუშევარი ადამიანი
დაასაქმონ. ეს ზომა საქართველოს არსებულ ვითარებაში არ მოიპოვება, თუმცა
სხვადსახვა ქვეყანას სხვადასხვა ინიციატეივები აქვს ამ მიმართულებით,მაგალითად
რთულად დასასაქმებელი ჯგუფისათვის, ან 50+ ადამიანებისათვის, ან ხანგრძლივად
უმუშევარი ადამიანებისათვის და ა.შ... (ისინი ვინც 12 თვეზე მეტია არ უმუშავიათ, etc)
იმ შემთხვევაში, თუ კი დასაქმებისკონსულტირების პრიოცესიგამოავლენს ამ ზომების
საჭიროებას, და თუ ეს თანხვედრაში იქნება სამინისტროს დირექტივებსა და სააგენტოს
ინსტრუქციებთან, აღნიშნეთ გეგმაში შემდეგი სათაურით:
მაგალითად:

დასაქმების წახალისება

დასაქმების წამახალისებელი აქტივობები
ასაკის ადამიანებისათვის

მხარდაჭერით დასაქმება და რეაბილიტაცია
ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დამხმარე ზომები და მოიცავენ ან
სპეციალურ
სარეაბილიტაციო
სერვისებს
(სხვადასხვა
ინსტიტუტების
მიერ
წარმოდგენილი), ან მხარდაჭერით დასაქმებას (დამსაქმებელთა ხელშეწყობა ან
სოციალური საწარმოების შექმნით). თუ ეს ვარიანტი შეთანხმებულ იქნა, აღნიშნეთ
შემდეგნაირად:
მაგალითად:
 მხარდაჭერითდასაქმებადარეაბილიტაცია MoLHSA და SSA/ESS ცენტრალური
ოფისის მიერ იქნება წარმოდგენილი
ზუსტი სათაური
სტარტაპების წახალისება
MoLHSA დირექტივებსა და ცენტრალური ოფისის ისტრუქციებთან თანხვედრით,
შეგიძლიათ შესთავაზოთ მომხმარებელს თვითდასაქმების ხელშეწყობის სერვისები:
მაგალითი
 სტარტაპებისწახალისება
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50+

მომხმარებლის მიერ შესრულებული სხვა აქტივობები
იმ შემთხვევაში თუ კი მაძიებელი გეგმავს დასაქმებასთან დაკაშირებულ რაიმე აქტივობას
დამოუკიდებლად (არ დაფინანსდებაSSA/MoLHSA-დან), დასაქმების კონსულტანტმა ეს
აქტივობებიც უნდა ასახოს IAP -ში, მაგალითად:
მომხმარებლისმიერ
შესრულებული სხვა აქტივობები

ტრენინგი ვებ დიზაინში

სასურველი ვაკანსიის არსებობოს შემთხვევაში შეთანხმდით მომხმარებელთან
კონტაქტის რა საშუალებებს გამოიყენებთ
ფიქსირებული ტელეფონიმობილური ელ ფოსტა
შეთანხმდით მაძიებელთან შემდეგი კონსულტირების შეხვედრის თარიღზე:
-ზე.
ეს იქნება თარიღი როცა მომხმარებელი წარმოადგენს სამუშაოს მოძიების შესახებ
საკუთარ ანგარიშს - სამუშაოს მოძიების გეგმა - ეს უნდა მოხდეს IAP შემუშავებიდან 3
თვის შემდგომ. .
მეორე ვარიანტი თარიღის შეთანხმების არის მომხმარებლის მოსვლა დასაქმების
კონსულტირების
შეხვედრაზე,
რომელიც
ემსახურება
IAP-ის
ფარგლებში
განხორციელებული აქტოვობების შეფასებას)
-ზე.
შეუთანხმდით მომხმარებელს, რომ თუ კი ის იპოვის სამსახურს, მაშინვე აცნობოს
სააგენტოს.
გადაამოწმეთ მომხმარებელთან ესმის თუ არა რომ, იმ შემთხვევაში თუ კი ის
შეთანხმებულ წესებს უარყოფს და არ დაემორჩილება, შემდგომ უკვე დასაქმების
კონსულტირების პროცესში ვეღარ იქნება ჩართული.
შეთანხმების თარიღი: დაწერეთ
მოქმედების ვადა: შეთანხმებული უნდა იყოს მომხმარებელთან, თუმცა არ უნდა
აღემატებოდეს 6 თვეს, დროის ათვლა ხდება იმ მომენტიდან როცა ახალ IAP-ს
ვამზადებთ.
დაბეჭდეთ IAP 2 ქსერო ასლი,ორივე ხელმოწერილ უნდა იქნას მომხმარებლისა და
დასაქმების კოსნულტანტის მიერ. ერთი გადაეცემა მომხმარებელს, მეორე ინახება
მაძიებლის პირად საქმეში.
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დანართი 5: დასაქმების კონსულტანტების კომპეტენციები
პროფესიული ქცევა
ეთიკური პრაქტიკა

უწყვეტი პროფესიული განვითარება

ეთიკური სტანდარტების გაგების, მიღებისა და
დემონსტრირების უნარი, დასაქმების საკითხებზე მომუშავე კონსულტანტების საქმიანობაში;
პოზიტიური დამოკიდებულება ახალი პროფესიული გამოწვევების მიმართ, პიროვნული
ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულების
მუდმივ განვითარებასთან ერთად, რაც ასევე
კავშირშია
სერვისების
ხარისხის
უწყვეტ
გაუმჯობესებასთან;

პროფესიული და ტექნიკური კომპეტენციები
შრომის ბაზრის არსებული სიტუაციისა და
ტენდენციების ზოგადი ცოდნა

დეტალური ცოდნა დასაქმებისა და
დასაქმების სტანდარტების შესახებ

საქართველოში განათლების სისტემის
შესახებ ზოგადი ცოდნა (მათ შორის VET,
HE, ზრდასრულთა განათლება)
ALMPM-ების შესახებ დეტალური ცოდნა

შრომის ბაზრის პოლიტიკის ზომებისა და
აქტივაციის ცნების შესახებ ინფორმაციისა და
ცოდნის შეძენისა და გამოყენების უნარი;
დასაქმების, სოციალური უსაფრთხოების, შრომითი ურთიერთობების სფეროში კანონმდებლობის
ცოდნა; ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე
სტრუქტურის ცოდნა;
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავების ან ALMP-ებში ჩართვის მიზნით შესაბამისი
სამუშაო ვაკანსიების შინაარსის აღწერის უნარი
სამუშაოს მაძიებლებისთვის;
სამუშაოს მაძიებლის დახვეწის ან დამსაქმებლის
საჭიროების დასაკმაყოფილებლად, განათლების
სისტემის შესახებ ცოდნისა და ინფორმაციის
მოძიებისა და გამოყენების უნარი;
ევროკავშირის შრომის ბაზრის ინტერვენციის
მეთოდის გამოყენების უნარი, ALMPMდაგეგმვის,
მონიტორინგისა და ანგარიშგების განხორციელებისვის და გარკვეული საშუალებების (მაგ.
ტრენინგები, სახელფასო სუბსიდია და სხვა)
გამოყენება სამუშაოს მაძიებლებისთვის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად;

შიდა პროცედურების, შიდა რეგულაციების
გამოყენებული სისტემების ცოდნა
შესახებ ცოდნის მიღებისა და გამოყენების უნარი
(პროცედურები, შიდა რეგულაციები და სხვა.) ყოველდღიურ საქმიანობაში და კლიენტებთან
მუშაობის დროს;

შრომის ბაზარზე არსებული მოწყვლადი
( disadvantaged) ჯგუფების ცოდნა (თუ ვინ
არიან ეს ჯგუფები)
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შრომის ბაზარზე არსებული მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ ცოდნის მიღებისა და გამოყენების
უნარი, მათ შორის: ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების
შესახებ, როგორებიცაა: დიდი ხნის განმავლობაში
უმუშევარი ადამიანები, ახალგაზრდები, შშმპ და
სხვა.

დასაქმების კონსულტირება და
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა
დასაქმებისთვის საჭირო შეფასებისა და
მეჩინგის უნარები

რესურსზე-ორიენტირებული შეფასების
ჩატარების უნარი

შესაბამის ზომებში/პროგრამებში სამუშაოს
მაძიებელთა გაგზავნის უნარი

კლიენტის პროგრესისა და აქტივაციის
პროცესის მონიტორინგის უნარი

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის დასახვისა
და შესრულების მონიტორინგის უნარი, მათ
შორის კარიერული დაგეგმვის უნარების /დასაქმების შესაძლებლობის ხელშეწყობა;
დასაქმების
თანმიმდევრულობის
პროცესის
განსაზღვრის შესაძლებლობა, სამუშაო მოთხოვნებისა და ინდივიდუალური შეფასების შედეგების
მეჩინგის გზით;
სამუშაოს მაძიებლების (რომლებიც კონსულტირებას საჭიროებენ) საჭიროებების ანალიზის
უნარი, შეფასების შესაბამისი საშუალებებისა და
ტექნიკის გამოყენებით;
სამუშაოს მაძიებლის შესაბამის პროგრამებში
გაგზავნის უნარი, ისე, რომ მან შეძლოს პროგრამიდან გარკვეული სარგებლის მიღება;
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და გააქტიურების (სხვა) პროცესის
მონიტორინგის უნარი;

საქმიანობისთვის და კლიენტისთვის მნიშვნელოინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის უნარი ვანი ინფორმაციის იდენტიფიცირების, განსაზღვრის, ანალიზის, გაერთიანებისა და გაგზავნის
უნარი;
ინფორმაციის მართვის უნარი

კლიენტთა სხვადასხვა მოთხვნების
ამოცნობისა და შესაბამისად მათი
დაკმაყოფილების უნარი

თანამშრომლობისა და გუნდური მუშაობის
უნარი

სტრესისადმი გამკლავებისა და ზეწოლის
ქვეშ მუშაობის უნარი

წერილობითი კომუნიკაციის უნარი

დასაქმებისა და დამხმარე/მხარდამჭერი შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მოგროვების,
ორგანიზებისა და გავრცელების უნარი;
კლიენტთა განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინების უნარი და განსხვავებული სოციალური, კულტურული და პროფესიული წარსულის
მქონე ადამიანებთან შესაბამისი კომუნიკაციის
დამყარების შესაძლებლობა;;
ორგანიზაციის შიგნით და გარეთ მომუშავე კოლეგებთან, მენეჯერებთან და სხვა პროფესიონალებთან ეფექტური თანამშრომლობის უნარი,
რათა უზრუნველყოფილ იქნას სერვისების
სათანადო დონე;
სტრესულ სიტუაციასთან ეფექტურად გამკლავების უნარი, პროფესიული პატიოსნებისა და
მაღალი ხარისხის საკონსულტაციო მომსახურების
შენარჩუნებით;
ენის ცოდნა (წერილობითი სახით: გრამატიკა);
სამუშაო
მასალების
მომზადების
უნარი
(სახელმძღვანელო, ანგარიში, დასკვნები, რეკომენდაციები).
ტექსტის
გამართვის
უნარი
(შესწორება/ჩასწორება);
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ვერბალური კომუნიკაციის უნარი

აქტიური მოსმენის, გაგებისა და ზუსტი
ინფორმაციის მიღების, გასაუბრების ჩატარების
უნარი; არგუმენტირებულ დისკუსიებში მონაწილეობის შესაძლებლობა;

პრეზენტაციის უნარი

მკაფიო, მომხმარებელზე ორიენტირებული პრეზენტაციის მომზადება, დამაჯერებელი პრეზენტაცია, მონაწილეთა დაინტერესება და ჩართულობა;

კრეატიულობა და ინოვაციურობა (რაც
სერვისების განხორციელბის დროს საკმაოდ
მნიშვნელოვანია)

ახლებურად მიდგომისა და რაიმეს ახლებურად
განხორციელების უნარი;

პრობლემის ამოცნობისა და გადაჭრის უნარი

დაგეგმარებისა და ორგანიზების, დროის
მართვის უნარი

მოქნილობა

კლიენტთა დარწმუნებისა და
კონსულტირების უნარი (კლიენტთა
მოტივირება და შთაგონება; ნდობის
მოპოვების უნარი)

პრობლემის ამოცნობის, ანალიზისა და სტრუქტურირების
უნარი,
შესაძლო ვარიანტების
ინდეტიფიცირება და განხილვა, გადაწყვეტილებების მიღება და პრობლემის გადაჭრა;
საკუთარი სამუშაოს დაგეგმვის, ორგანიზებისა და
კონტროლის უნარი შესასრულებელი სამუშაოს
პრიორიტეტულობის მიხედვით; მიზნების განსაზღვრა და შესრულების ბოლო ვადების
განსაზღვრა/(დათქმულ ვადებში) შესრულება;
ცვლილებების ინცირებისა და მიღების უნარი.
ასევე,
ცვალებადი
პირობებისა
და
მოთხოვნებისადმი სწრაფი რეაგირება ისე, რომ
შენარჩუნებულ იქნას შესრულების მაღალი დონე;
კლიენტთან პროდუქტიული ურთიერთდამოკიდებულების განვითარების უნარი მოტივირების,
წახალისებისა და ხელშეწყობის გზით (კონსულტირების ტექნიკა, კლიენტთა თვით-რწმენის
წახალისება, უკუკავშირის უზრუნველყოფა);

თანაგრძნობა - მოთმინება, გაგება და
მიკერძოებულობის გარეშე მოსმენის უნარი

კლიენტთან დამაჯერებელი და მხარშიმდგომი
დამოკიდებულების შენარჩუნების უნარი; მოთმინებისა და გაგების შენარჩუნება მაშინაც კი,
როდესაც საქმე ეხება რთულ პრობლემასა და
წინააღმდეგობას;

IT უნარები

ICT-ი უნარების (ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიები) გამოყენების შესაძლებლობა და შერეული მომსახურების მიწოდება.
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დანართი 6: ინსტიტუციები, რომელთაც შესაძლოა ძნელად
დასასაქმებელ ადამიანებს აღმოუჩინონ დახმარება
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები
 განათლების სამინისტრო
 შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 სოციალური მომსახურების სააგენტო
 თბილისის მერია
 საქართველოს უსინათლოთა კავშირი
 აფხაზეთის სმენადაქვეითებულთა და უსინათლოთა კავშირი “ჰერა”
 ასოციაციაანიკა
 სოციალური დაცვის ლიგა
 დამოუკიდებლად ცხოვრების კოალიცია
 მშობელთა ხიდი
 კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ მზრუნველობას რომ საჭიროებენ
APNSC
 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კულტურული ცენტრი “თანადგომა”
 სოცილური ადაპტაციის ცენტრიაისი
 თემი
 დღის ცენტრიია
 ასოციაცია ნდობა
 მწვანე სახლი
 მშობელთა ხელშეწყობა
 დღის ცენტრირეა
 სოციალური თერაპიის სახლი
 არასამთავრობო ორგანიზაცია გეა
 ღვთის შვილთა კავშირი
 USAID
 „ვოლდ ვიჟენი“
 კარიტას საქართველო
 ევრაზიის პარტნიორობის ფონდი
 „ქეარ ინთერნეიშენელი“ CARE International
 ღია საზოგადოება საქართველო
 პირველი ნაბიჯები საქართველო
 ნიდერლანდების მხარდაჭერის ფონდი SOCO
პრობაციონერები
 პრობაციობერთა ეროვნული სააგენტო
ყოფილი პატიმრები
 დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, იუსტიციის სამინისტრო
სოციალურად დაუცველი ჯგუფები
 სოციალური მომსახურების სააგენტო, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
იძულებით გადაადგილებული პირები
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
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სოციალური მომსახურების სააგებტო, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო
წითელი ჯვარი
გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP http://www.ungeorgia.ge/

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები
 ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
 გაეროს ქალთა განვითარების ფონდი UNIFEM
 ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
 ქალების მრჩეველი ცენტრი “სახლი”

დანართი 7: საინფორმაციო წყაროები ვაკანსიების შესახებ
ვებ გვერდები:
www.jobs.ge
www.hr.ge
www.hr.gov.ge
www.myjobs.ge
www.dasaqmeba.ge
www.saqme.ge
www.gancxadebebi.ge
www.jobs24.ge
www.myvacancy.ge
www.jobgeo.ge
www.cv.ge
www.gjobs.ge
www.biznes.ge
www.teacherjobs.ge
www.directory.ge
www.geobazari.com
www.axalisaqme.ge
www.1infoshop.com
www.gadia.ge
გაზეთები:
“სიტყვა და საქმე”
“კვირის პალიტრა”
“რეზონანსი”
რადიოები:
Radio FM 95.1 at 06:30 PM
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დანართი 8: ჯგუფური კონსულტირების ორგანიზებისათვის საჭირო
ზოგადი ინსტრუქციები
ჯგუფური კონსულტირების მიზნები და შესაძლებლობები





ფართო სპქეტრის ინფორმაციის გადაცემა მასებისათვის გაერთიანებულ ფორმატში,
სადაც საშუალება ახსნის, დაზუსტების, კითხვებზე პასუხის და უკუკავშირის
მიღების.
სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფისათვის კონსულტირების გაწევა იმ მიზნით, რომ მათ
გაიუმჯობესონ სამუშაოს მოძიების ტექნიკა/უნარები
სამუშაოს მაძიებლების აქტივაცია და მოტივირება (ჯგუფური კონსულტირებით
დაინტერესება)

შესაძლებლობები ჯგუფური კონსულტირებისათვის





ჯგუფური საინფორმაცი სესიები
ჯგუფური კონსულტირება სამუშაოს ძებნის მიდგომებსა და ტექნიკაზე
ჯგუფური კარიერული კონსულტირება
ხანგრძლივი უმუშევრების აქტივაცია და მოტივირება

ჯგუფური კონსულტირების დადებითი და უარყოფითი მხარეები
დადებითი მხარეები:
• მონაწილეები სწავლობენ ერთმანეთისგან;
• მონაწილეები ჯგუფური მუშაობისას ინტერპერსონალურ უნარებს იძენენ;
• სხვა მონაწილეებსგან იგებენ დასაქმების პერსპექტივებს;
• მონაწილეები სწავლობენ სხვების გამოცდილებაზე;
• უკუკავშირის მიღება/გაცემით მონაწილეები იღებენ/გასცემენ დახმარებას;
• მონაწილეებს აქვთ საშუალება გადამოწმების.
უარყოფითი მხარეები:
• შესაძლოა ისეთი საჭიროებების წინაშე იდგეს მონაწილე, რაც ჯგუფური
კონსულტირების თემატიკაში არ იყოს;
• მონაწილეებმა შესაძლოა უარი განაცხადონ ჯგუფურ კონსულტირებაში
მონაწილეობის მიღებაზე;
• სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს უმუშევარ ადამიანებში შესაძლოა არ ყავდეთ
კანდიდატების
საჭირო
რაოდენობა
ჯგუფური
კონსულტირების
ორგანიზებისათვის.
ჯგუფური მუშაობის მეთოდები






ჯგუფური დინამიკის გამოყენება და ჯგუფის წახალისება დაეხმარონ ინდივიდებს
დისკუსიაში უკუკავშირების გამოყენება, რათა გავიგოთ სხვისი მოსაზრებებიც,
მოვისმინოთ ინტერპრეტაციები რათა ავირიდოთ კომუნიკაციისას შინაარსის
არასწორი აღქმა
ონლაინ საშუალებების გამოყენება, ვაკანსიის მოძიებასთან დაკავშირებით, მრჩეველი
პორტალები და მონაცემთა ბაზები.
ვიდეო ჩანაწერების გამოყენება რათა წარმოვაჩინოთ თვითპრეზენტირების
სწორი/არასწორი ფორმები და სხვა...
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ჯგუფური მუშაობის მეთოდები არსებობს ინტერაქტიული და არა ინტერაქტიული

-

A ინტერაქტიული
გამოკითხვა (დიალოგი)
დისკუსია
როლური თამაშები
სამუშაო ჯგუფი
ბრეინშტორმინგი
სემინარი
პრაქტიკული გამოცდილება
უკუკავშირის წარდგენა

-

როლური
თამაშები
დინამიური
დახმარება

B
არაინტერაქტიული
ლექცია
პრეზენტაცია
ინტერპრეტაცია
ვიდეო პროგრამები
ნაბეჭდი სახით ინფორმაციის
გავრცელება

ბრეინშტორმ
ინგი

თანამსრომლობ
ა დავალების
შესრულებისას

დისკუსიის
ჯგუფი

თვითშეფასება
ზე
კონცენტრირებ
ული თამაშები

ჯგუფი
უკუკავშირი

გუნდური
მუშაობა

მართვადი
დისკუსია

მონაწილეთა
წარდგენა

მოტივაცია

მეთოდოლოგია
ჯგუფური აქტივობების მომზადების პროცესი უნდა მოიცავდეს შემდეგს:







განისაზღვროს აქტივობათა მიზანი, შინაარსი და გრაფიკი
ტექნიკისა და სხვადასხვა სახის დიდაქტიკური მასალების გამოყენება
პრაქტიკული სავარჯიშოები
კითხვები რომელიც დასმული უნდა იქნას ამ აქტივობის განხორციელებისას
ქვე აქტივობათა დროის განრიგი,
დამატებითი მონაცემები (მაგ.განმარტებები, რაოდენობა, მისამართი) რაც უნდა
გადაეცეს მონაწილეებს

მოცემულ კითხვებზე გაცემული პასუხების დაზუსტება
 რა უნდა მომზადდეს ჯგუფურ აქტივობამდე? (დასწრების ფურცელი, დაიჯავშნოს ადგილი, ნაბეჭდი მასალები, ტექნიკის ფუნქციონირების შემოწმება)
 ღონისძიების დროს რისი მონიტორინგი უნდა მოსხდეს? (მონაწილეებისგან
უკუკავშირი, დროის განრიგის დაცვა)
 რისი გათვალისწინება უნდა მოხდეს ღონისძიების შემდეგ? (მიზნების მიღწევა,
შინაარსი, შინაარსის შესწორება ხშირად დასმული კითხვების საფუძველზე)
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ჯგუფური აქტივობების სტრუქტურა
შესავალი
 მისალმება და მონაწილეთა ყურადღების მიპყრობა (იუმორი, ამბები, მოულოდნელი ფაქტები)
 აქტივობის შინარსისა და მიზნის აღწერა
 მონაწილეებთან ერთად შეთანხმდით შეხვედრის წესებზე და ჰკითხეთ
მოლოდინები (შესვენება, ღონისძიების ხანგრძლივობა, მობილური ტელეფონები,
კითხვები, კომუნიკაციის ტიპები და ა.შ...
 მონაწილეებისათვის მასალების გაცნობა და ასევე ახსნა იმისა, თუ როგორ უნდა
გამოიყენონ ეს მასალები.
ძირითადი ნაწილი
 მონაწილეები იღებენ, აწესებენ და იყენებენ ინფორმაციას, ცოდნას
 როგორ უნდა მივიქციოთ მათი ყურადღება?






აქტიური ჩართვით ღინისძიების მსვლელობაში
ვიზუალური მასალების გამოყენებით,
სპეციალური ტექნიკის წარდგენით,
საკითხების ლოგიკური ინტერპრეტირებით
შეჯამებით
ჰეტეროგენული ჯგუფების შემთხვევაში, შეხვედრის შინაარსი თემატიკა შესაძლოა
განისაზღვროს ინდივიდთა საჭორიების მიხედვით
მონაწილეთა დაღლის შემთხვევაში გააკეთეთ შესვენება, შეცვალეთ ტემპი.
მიყევით მენტალური ჰიგიენის პრინციპებს (შესვენება, ვენტილაცია, სხეულის
გავარჯიშება)
თვალით კონტაქტი მონაწილეებთან, უწყვეტი უკუკავშირის მიღება, ჯგუფის
დინამიკაზე რეაგირება

დასკვნა
 ინფორმაციის მოკლე მიმოხილვის გაკეთება გვეხმარება გამოვკვეთოთ ძირითადი
ასქპეტები მიღებული ცოდნისა და ინფორმაციის შესახებ.
 მონაწილეებისგან მიღებული უკუკავშირები (შეფასება, კითხვარები, დამატებითი
კითხვები, კომენტარები, მიმოხილვა) დასაქმების კონსულტანტს აძლევს
საშიულებას განსაზღვროს, თუ როგორ გამართლდა მონაწილის მოლოდინები)
 მადლობა დამშვიდობება
 ადმინისტრაციული აღრიცხვა
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საჯარო მომსახურების დაძმობილება: დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების
განვითარება საქართველოში

“dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris SesaZleblobebis ganviTareba
saqarTveloSi”

EU Twinning project “Capacity Building of the Employment Support Services in Georgia”

samuSaos maZiebelTaTvis servisebis
miwodebis meTodologiuri
saxelmZRvanelo (ESS-Tvis)

Tbilisi, 19.05.2016

სამუშაოს მაძიებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის) მომზადებულ იქნა:


ნიკოლოზ ჩანადირი;



ნინო აგაშენაშვილი;



მაია ასათიანი;



შოთა მახარაშვილი;



ნინო ბოლქვაძე;



რუსუდან ტაბაღუა;



ბეჟან ლორთქიფანიძე



მერი ლორენციკი;



ბორის კატუსაკის მიერ

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს
აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის დაძმობილებულ მხარეებს.
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აბრევიატურების ჩამონათვალი
ALMMs

შრომის ბაზრის აქტიური ზომები

ALMP

შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა

CO

ცენტრალური ოფისი

CG

კარიერული გზამკვლევი

DESS

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურების დეპარტამენტი

ESS

დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური

EC

დასაქმების კონსულტირება

EU

ევროკავშირი

EUD

ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში

IAP

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა

LC

ადგილობრივი ოფისი

LMIMS

დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის შრომის ბაზრის
საინფორმაციო მართვის სისტემა (SSA/ESS Worknet)

NSM

ახალი სერვის მოდელი

RC

სამხარეო ცენტრები

SSA

სოციალური მომსახურების სააგენტო
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1. შესავალი
1.1 ტერმინების განმარტება
დამსაქმებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ან/და პირთა გაერთიანება, რომელიც
სამუშაოს მაძიებელს სთავაზობს ვაკანსიას და რომლისთვისაც
შეკრულების საფუძველზე სრულდება გარკვეული სამუშაო;

შრომითი

ხელ-

დასაქმების შესაძლებლობა - შესაძლებელია განიმარტოს, როგორც ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც საშუალებას აძლევს ცალკეულ პირს, გახდეს წარმატებული და
დასაქმებული, შეინარჩუნოს სამუშაო ადგილი და განვითარდეს.
დასაქმების კონსულტირება - პროცესი, რომლის მიზანია შრომის ბაზარზე სწრაფი
ინტეგრაციისთვის, შეთანხმებული სამოქმედო გეგმის შეფასება, განვითარება და
განხორციელება. (EC DG EMPL, P2P Analytical Paper, Borbely-Pecze-Watts, 2011)
საშუამავლო მომსახურება - დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის ოპერატიული
და ეფექტური კავშირი და/ან ასეთი კავშირის ხელშეწყობა.
პერსონალური საქაღალდე (ფაილი) - საქაღალდე, რომელიც შეიცავს მაძიებლის პერსონალურ ინფორმაციას, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებების აღრიცხვასდა
მაძიებლის მიერ შევსებულ ყველა დოკუმენტს და ფორმას. (დეტალების გასაცნობად
იხილეთ დანართი 4).
სამუშაოს მაძიებელთა საგზური – ნაბეჭდი დოკუმენტი, რომელსაც დასაქმების კონსულტანტი გადაცემს რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელს, დამსაქმებელთან გასაუბრებაზე
წარსადგენად.
გასაუბრება (Mass interview) - შეხვედრა სამუშაოს მაძიებლსა და პოტენციურ
დამსაქმებელს ან მის წარმომადგენელს შორის კანდიდატის სამუშაოზე აყვანამდე
ესაუბრება სათითაოდ, იმისათვის რომ სწორად შეარჩიოს ვაკანსიისათვის შესაფერისი
კანდიდატი.
ვაკანსია - თავისუფალი სამუშაო ადგილი,ახლად შექმნილი ან არსებული, რომლისთვისაც დამსაქმებელს სურს თანამშრომლის აყვანა.
შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა/ WorkNet (www.worknet.gov.ge”) მომხმარებლებისთვის უფასო ვებ-გვერდი, შექმნილი ინფორმაციის მიწოდებისთვის და
მხარდაჭერისთვის სამუშაოს მაძიებლების და დამსაქმებლებისთვის , რომელიც ასევე
ემსახურება შიდა მართვის პროცესების და პროცედურების საჭიროებებს.
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1.2. სახელმძღვანელოს მიზანი
მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს მიზანია:
 საქართველოს მასშტაბით, სამუშაოს მაძიებლებისთვის მომსახურების
მიწოდების მიზნით პროფესიული მიდგომებისა და პროცედურების
შემუშავება;
 სამუშაოს მაძიებელთათვის ESS/SSA - ის სერვისებისხარისხისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 სამუშაოს მაძიებელთა მომსახურების განვითარება, საუკეთესო პრაქტიკის
გადმოტანა/გაზიარება;
 ინსტრუქციების შემუშავება სერვისების განხორციელების მიზნით,
რომელიც უზრუნველყოფს მაძიებლისათვის ეფექტიანი და ეფექტური
სამუშაოს გაწევას.
1.3 სამუშაოს მაძიებლებთან მუშაობის ძირითადი პრინციპები
მომხმარებლებთან (სამუშაოს მაძიებელი და დამსაქმებელი) ურთიერთობისას
SSA/ESS ხელმძღვანელობს შემდეგი პრინციპებით:

ეფექტიანობის პრინციპი -Ess და მასში შემავალი ტერიტორიული ერთეულები
(RC and LC) უზრუნველყოფენ მაძიებლის დროულდა ხარისხიან მომსახურებას
ადამიანური, ფინანსური და მატერიალური რესურსების ეფექტურად გამოყენების
საშუალებით.

პარტნიორობის პრინციპი - ESS მასში შემავალი ტერიტორიული ერთეულებით
(RC and LC) თანამშრომლობს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. პარტნიორობის
პრინციპი გულისხმობს ორმხრივ თანამშრომლობას მომსახურების დაგეგმვაში,განხორციელებასა და განვითარებაში.

პროფესიული ანგარიშვალდებულების პრინციპი: ანგარიშვალდებულების პრინ-

ციპი ნიშნავს, კომპეტენციის ფარგლებში დაკისრებული მოვალეობისა და პასუხისმგებლობების პირნათლად და გამჭვირვალედ შესრულებას.

ხარისხის უწყვეტიგაუმჯობესებისა დაგანვითარების, საიმედოობისა და
მომსახურების ხელმისაწვდომობის პრინციპი: ESS (DESS) ახორციელებს
შესრულებული სამუშაოების მუდმივ მონიტორინგს, რათა სამომავლოდ
უზრუნველყოს
არსებული
სერვისების განვითარება, ახალი სერვისების
დანერგვა და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება.

პერსონალური მონაცემების დაცვის პრინციპი:ESS იცავს პერსონალური მონაცემების დაცვის პრინციპს ინფორმაციის გაცემის დროს, ასევე უზრუნველყოფს
მომხმარებლებისათვის ინფორმაციის წვდომის საშუალებას, იყენებს, გასცემს და
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აგროვებს და უზრუნველყოფს ინფორმაციის დაცულობას კანონით გათვალისწინებული რეგულაციების შესაბამისად.
გარდა ამისა, სამუშაოს მაძიებელთან მუშაობისას SSA/ESS იყენებს შემდეგ პრინციპებს:
თანასწორობის
და პატივისცემის
პრინციპი:რომელიც
გულისხმობს
ESS/SSA
თანამშრომლის მიერ სამუშაოს მაძიებელთან თავაზიან და არადისკრიმინაციულ
დამოკიდებულებას მიუხედავად მისი ეროვნების, რასის, სქესის, ენის, რელიგიის,
პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ფინანსური სტატუსის, ასაკის, განათლების,
სოციალური სტატუსის ან სხვა პირადი გარემოებებისა.

მომხამერებლზე ორიენტირებულობისა და კომპლექსური მიდგომის პრინციპი:
სამუშაოს მაძიებელთა მომსახურება და მათთან ურთიერთობა განისაზღვრება უმუშევარი ადამიანის სიტუაციის გათვალისწინებით, აგრეთვე იმ შესაძლებლობების და
სირთულეებისგათვალისწინებით რასაც იგი გადის დასაქმებისკენ მიმავალ გზაზე. ყველა
ფორმის დახმარება რომელსაც ითვალისწინებს ESS უნდა მიეწოდოს სამუშაოს მაძიებელს,
ან საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდეს საქართველოში არსებულ შესაბამის
უწყებებთან თანამშრომლობით.
სამუშაოს მაძიებელსა და ESS/SSA შორის თანამშრომლობის პროცესში, იქმნება და
ვითარდება ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა.
გეგმაზე, პრევენციულ მიდგომასა და ქმედებაზე ფოკუსირებული პრინციპი: დასაქმების
კონსულტანტები გეგმავენ და ანხორციელებენ პროცედურებს , სამუშაოს მაძიებლის
სწრაფად დასაქმებისათვის და უზრუნველყოფენ მათ ჩართულობას შრომის ბაზრის
აქტიური პოლიტიკის ზომებში მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
სამუშაოს მაძიებლის მიერ ინდივიდუალურად გადაწყვეტილების მიღების პატივისცემის პრინციპი: დასაქმების კონსულტანტი მართავს კონსულტაციის პროცესს სამუშაოს
მაძიებლისთვის ინფორმაციის და რჩევების მიწოდებით ისე, რომ მათ შეძლონ
საჭიროებების განსაზღვრა, რეალური და მიღწევადი მიზნების დასახვა და მათი
განხორციელება წარმატების მისაღწევად. სამუშაოს მაძიებელი დამოუკიდებლად იღებს
გადაწყვეტილებას, რომელზეც თავად არის პასუხისმგებეელი.
ინდივიდუალური მიდგომის პრინციპი
დასაქმების კონსულტანტი მომხმარებლის პიროვნული მახასიათებლების, საჭიროებებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით არეგულირებს კონსულტაციის პროცესის
შინაარს და ინტენსივობას. ESS/SSA თანამშრომელმა უნდა უზრუნველყოს ინფორმაციის
მიწოდება მაძიებლისთვის გასაგებს ენაზე და შეამოწმოს მოხდა თუ არა ინფრომაციის
ათვისება.
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2. SSA/ESS აქტივობები სამუშაოს მაძიებლებისათვის
SSA/ESS-ის რაიონული ოფისების დასაქმების კონსულტანტების საქმიანობა მოიცავს
შემდეგს:
 სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია WorkNet-ზე;
 Worknet-სა და ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
 ინფორმაციის მიწოდება SSA/ESS სერვისებისა და
პოლიტიკის ზომების შესახებ

შრომის ბაზრის აქტიური

 საშუამავლო მომსახურების გაწევა და შესაბამისი კანდიდატის დამსაქმებელთან
გაგზავნა
 ახორციელებს დასაქმების კონსულტირებას
 უზრუნველყოფს სამუშაოს მაძიებლის ჩართულობას შრომის ბაზრის აქტიური
პოლიტიკის ზომებში (უკვე განსაზღვრული ALMPM კრიტერიუმების მიხედვით და
ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაში ასახული)
SSA/ESS ახორციელებს ზემოაღნიშნულ აქტივობებს ქვემოთ მოცემული ახალი სერვის
მოდელის მიხედვით.
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3. სამუშაოს მაძიებლებთან მუშაობა ახალი სერვის მოდელის მიხედვით
ახალი სერვის მოდელი (NSM) ინტერვენციის ლოგიკა
(სამუშაოს მაძიებელი)

WorkNet-ზე რეგისტრაცია

პირველადი სეგმენტაცია

უმუშევარი სამუშაოს მაძიებელი

მეორადი სეგმენტაცია

I ჯგუფი
დასაქმებული
სამუშაოს
მაძიებელი

გასაუბრება პროფილის მოსამზადებლად/სეგმენტაცია

II ჯგუფი

III ჯგუფი

IV ჯგუფი

საშუამავლო
მომსახურება

საშუამავლო
მომსახურება

კონსულტირების
სერვისი

ინფორმაცია
ვაკანსიის
შესახებ

ინფორმაცია
ვაკანსიის
შესახებ
თვით
მომსახურების
ზონა

კონსულტირების
სერვისი

ინდივიდუალურ
ი სამოქმედო
გეგმა

თვით
მომსახურების
ზონა

ინდივიდუალურ
ი სამოქმედო
გეგმა

საშუამავლო
მომსახურება

ALMP(შრომის ბაზრის აქტიური
პოლიტიკის ზომები)

SSA/ESS-ის სამუშაოს მაძიებელთა მომსახურების ახალი სერვისმოდელი (NSM)
მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომაა.რაც იმას ნიშნავს, რომ ESS მომსახურება
მორგებულია სხვადასხვა ჯგუფში შემავალი სამუშაოს მაძიებლების საჭიროებებზე.
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ახალი სერვის მოდელის (NSM) მიხედვით, ყველა სამუშაოს მაძიებელი არ საჭიროებს
ერთნაირი დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებას. ამასთან, არც SSA/ESS შეუძლია
თავისი შეზღუდული რესურსებით გაუწიოს ერთნაირი დონის და მასშტაბის დახმარება
ყველა სამუშაოს მაძიებელს. დასაქმების მხარდაჭერის სერვისის განვითარებისთვის,
რომელიც მორგებული იქნება სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებების მქონე სამუშაოს
მაძიებლებზე, შემოთავაზებულია მომხმარებელთა სეგმენტაცია.

3.1 მომხმარებელთასეგმენტაცია
სამუშაოს მაძიებლები არაერთგვაროვანი ჯგუფია. Worknet-ში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლებიდან, ზოგიერთი დასაქმებულია, მაგრამ სამსახურის შეცვლის სურვილი
აქვთ. ისინი დამოუკიდებლად დარეგისტრირდნენ სისტემაში, ახალ ვაკანსიაზე და
დასაქმების შესაძლებლობებზე ინფორმაციის მიღების მიზნით.
მეორე, უფრო მრავალრიცხოვან ჯგუფს მიეკუთვნება უმუშევარი სამუშაოს მაძიებლები,
რომლებიც ასევე ეძებენ სამსახურს. უმუშევარი სამუშაოს მაძიებლების ჯგუფიც
არაერთგვაროვანია.განსხვავებულია მათი განათლების დონე, ასაკი, სქესი, სამომავლო
მიზნები და ა.შ. აქედან გამომდინარე, მომსახურების მიწოდება დამოკიდებულია მათ
ინდივიდუალურ მახასიათებლებსა და საჭიროებებზე.

პირველი სეგმენტაცია
პირველი სეგმენტაცია ხდება worknet-ში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლის
ინფორმაციის და სტატუსის (ვარ უმუშევარი/ვეძებ ახალს) გათვალისწინებით. შესაბამისად, გამოიყოფა სამუშაოს მაძიებელები, რომლებიც იმყოფებიან სამუშაოს ძიების
შემდეგ ეტაპზე:
დასაქმებული ვარ, მაგრამ ვეძებ
ახალს

ვარ უმუშევარი

3.1.1.დასაქმებული ვარ, მაგრამ ვეძებ ახალს– 1 ჯგუფი
ამ ჯგუფის სამუშაოს მაძიებელი დაინტერესებულია მიიღოს ინფორმაცია ვაკანსიაზე,
ვინაიდან სურს სამსახურის შეცვლა. აღნიშნული ინფორმაციის მიიღება შეუძლიათ
Worknet-დან. ეს იმას ნიშნავს, რომ SSA/ESS სთავაზობს დამატებით მომსახურებას
სამუშაოს მაძიებელს მათი მოთხოვნის შემთხვევაში.


Worknet-ზე რეგისტრაციის შემდეგ, სამუშაოს მაძიებელი აქვეყნებს თავის
პროფილს და CV-ს სისტემაში, რომელზე წვდომა თავის მხრივ დამსაქმებელსაც
აქვს;
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სამუშაოს მაძიებელს აქვს წვდომა და განაცხადის გაკეთების საშუალება Worknet-ზე
გამოქვეყნებულ ვაკანსიებზე;
სამუშაოს მაძიებლებისთვის შესაფერისი ვაკანსიის შეთავაზება ხდება
ავტომატური შერჩევის საშუალებით. (დეტალური ინსტრუქცია მოცემულია
worknet-ის სახელმძღვანელოში);
თუკისამუშაოს მაძიებელი გამოთქვამს დახმარების სურვილს ადგილობრივი
ცენტრისგან (local centre), დასაქმების კონსულტანტი:
 აწვდის ინფორმაციას WorkNet-ის შესახებ;
 ეხმარება სამუშაოს მაძიებელს WorkNet-ში რეგისტრაციაზე, პროფილის
შევსებაში (როგორც ეს აღწერილია WorkNet-ის სახელმძღვანელოში);
 აწვდის ინფორმაციას, თუ როგორ უნდა მოიძიოს ვაკანსია;
 აწვდის ინფორმაციას შესაფერისი ვაკანსიის შესახებ;


დასაქმების კონსულტანტს შეუძლია დამატებითი მომსახურების გაწევა თუ
არსებობს მოთხოვნა სამუშაოს მაძიებლისგან. ამ შემთხვევაში, მაძიებელი ხელს
აწერს მოთხოვნას დასაქმების სერვისების მიღების თაობაზე (იხილეთ დანართი 1).
შევსებული მოთხოვნის ფორმა ნაბეჭდი სახით (ორიგინალი)ინახება მომხმარე
2ცც2ცცბლის პერსონალურ საქაღალდეში.

მეორადი სეგმენტაცია, რომელიც ეხება უმუშევარ ადამიანებს
მომსახურების მიწოდების მხრივ SSA/ESS -თვის პრიორიტეტულ ჯგუფს მიეკუთვნება
უმუშევარი სამუშაოს მაძიებლები. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კატეგორიაში შემავალი
მაძიებლები გამოირჩევნიან სხვადასხვა მახასიათებლებით. ისინი ერთმანეთისაგან
განსხვავდებიან დასაქმების შესაძლებლობებით (კონკურენტუნარიანობით) შრომის
ბაზარზე.
აქედანგამომდინარე, საჭიროა დამატებითი დაყოფარათა განისაზღვროს:
 სამუშაოს მაძიებელთა საჭიროებანი;
 რა სახის და მასშტაბის მომსახურება ესაჭიროება სამუშაოს მაძიებელთა სხვადასხვა ჯგუფს;
 SSA/ESS-ის რესურსების გათვალისწინებით რა რაოდენობის სერვისების მიწოდება არის შესაძლებელი სამუშაოს მაძიებლებისთვის.
ახალი სერვის მოდელის თანახმად,უმუშევარი სამუშაოს მაძიებელი დამატებით
იყოფა 3 ჯგუფად
ვარ უმუშევარი

2 ჯგუფი
სამუშაოს მაძიებლები,
რომელთაც გააჩნიათ შრომის
ბაზარზე მოთხოვნადი ცოდნა
და უნარები

3 ჯგუფი

სამუშაოს მაძიებლები,
რომლებსაც გააჩნიათ
გარკვეული კომპეტენცია და
უნარი მუშაობის დასაწყებად,
თუმცა დამატებით საჭიროებენ
დამხარებას (მაგ:გადამზადების
ან კვალიფიკაციის ამაღლების
ან სამუშაო გამოცდილების
მხრივ.) იმისათვის, რომ
გახდნენ მეტად
კონკურენტუნარიანები შრომის
ბაზარზე.

4 ჯგუფი

სამუშაოს მაძიებლები, რომლებიც
თავიანთი მახასიათებლების გამო,
აწყდებიან სირთულეებს შრომის
ბაზარზე(უნარშეზღუდული პირები,
ხანგრძლივად უმუშევარი, საშუალო
განათლების და ა.შ) და
განსაკუთრებულად ესაჭიროებათ
კონსულტაციები ან ALMPM(active
labour market policy mesuresშრომის
ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ზომები)
. ამ ჯგუფში შემავალ სამუშაოს
მაძიებლებს ასევე შესაძლოა ეწოდოთ
მოწყვლადი / რთულად დასასაქმებელი
მაძიებლები.
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სამუშაოს მაძიებელთა მომსახურებების მონახაზი
სამუშაოს მაძიებელთა (ვეძებ ახალს/ვარ უმუშევარი) მომსახურების მონახაზი
ახალი მოდელის მიხედვით:
სამუშას
მაძიებელი
(ვეძებ ახალს)
1 ჯგუფი
 რეგისტრაცია (WorkNet-ში)
 პროფილის შექმნა
 ინფორმაცია
- WorkNet -თან მუშაობის
-

შესაფერისი ვაკანსიების
შესახებ
 საშუამავლო მომსახურება
- ავტომატური
შერჩევა(მეჩინგი)
- თვითმომსახურებასა და
ონლაინ მომსახურებაზე
გადამისამართება
- მომხმარებელთა
მოწვევა გასაუბრებაზე

 დასაქმების საკითხებზე
კონსულტირება
-

ინდივიდუალური
კონსულტირება

-

ჯგუფური
კონსულტირება
ინდივიდუალური
სამოქმედო გეგმა (IAP)

-

2 ჯგუფი

3 ჯგუფი

თუ იქნება
მოთხოვნა

x

x

4
ჯგუფი
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

თუ იქნება
მოთხოვნა
x

x

x

x

x

x

X

x

თუ
იქნება
მოთხოვნა

x

x

x

x

x

x

SSA-ის მომსახურებაზე
და /ALLM-ზე.

-

 ALMM-ზე ჩართვა
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სამუშაოს მაძიებელი
(ვარ უმუშევარი)

x

თუ იქნება
მოთხოვნა

x

x

3.2 სამუშაოს მაძიებლისთვის (ვარ უმუშევარი) WORKNET-ში რეგისტრაციაზე
დახმარების გაწევა
სამუშაოს მაძიებელს, რომელსაც სურს და სჭირდება SSA-ს დახმარება, აუცილებელია
დარეგისტრირდეს WorkNet-ზე.
Worknet-ზე რეგისტრაციისას, სამუშაოს მაძიებელმა უნდა შეავსოს თავისი პროფილი,
რომელიც მოიცავს ინფორმაციას მისი მახასიათებლების, საერთო ინფორმაციის(დაბადების თარიღი, სქესი, პირადი ნომერი, მისამართი), განათლების, სამუშაო
გამოცდილების, უნარების, პროფესიების, რომელზეც ეძებს სამსახურს,სასურველი
სამუშო გრაფიკისა და ადგილის შესახებ. ასევე, პირველად ეძებს თუ არა სამსახურს და
მიეკუთვნება თუ არა სპეციალური საჭიროების მქონე პირს (სრულად იხილეთ WorkNetის სახელმძღვანელოში). Worknet-ის სისტემა უზრუნველყოფს ავტომატური შერჩევის
პროცესს, რომლის დროსაც ხდება სამუშაოს მაძიებლის პროფილის მორგება ვაკანსიის
მოთხოვნებთან.
SSA/ESS მომსახურების მიწოდებისას, უპირატესობა ენიჭებათ "ვარ უმუშევარი" სამუშაოს
მაძიებლებს. დასაქმების მხარდაჭერის მომსახურების მიწოდების სახე და რაოდენობა
დამოკიდებულია სამუშაოს მაძიებლის უმუშევრობის დონეზე და საჭიროებებზე, ასევე
SSA/ESS რესურსებზე (თანამშრომლები, რომლებიც მიმაგრებულები არიან აღნიშნულ
სამუშაოზე, ALMMs და ა.შ.)
ადგილობრივი ცენტრის (local center) დასაქმების კონსულტანტები, პირველ რიგში,
მუშაობენ და დახმარებას უწევენ საჭიროებიდან გამომდინარე იმ სამუშაოს მაძიებლებს,
რომლებიც დაინტერესებულები არიან მათთან თანამშრომლობით.
Worknet-ზე რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლები (ვარ უმუშევარი), რომლებიც
დაინტერესდნენ და სურვილი აქვთ მიიღონ დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურება
Worknet-ზე რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლები, რომელთაც სურთ მომსახურების მიღება და საჭიროებენ ხელშეწყობას დასაქმებაზე, მიწვეულნი იქნებიან
რაიონულ ცენტრებში მათი საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით.
იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების მიღებაზე სურვილი გამოთქვა მცირე რაოდენობის
სამუშაოს მაძიებელმა, მაშინ შესაძლებელია მათთან ტელეფონით დაკავშირება. სასურველია დაკავშირება მოხდეს დაინტერესებიდან არაუგვიანეს 3 დღისა.
 დასაქმების კონსულტანტი სთავაზობს სამუშაოს მაძიებელს გასაუბრებაზე
მოსვლას, უხსნის მიზანს და უთანხმდება დროსა და ადგილზე.
 სამუშაოს მაძიებელი, რომელიც ესწრება გასაუბრებას ხელს აწერს მოთხოვნას
დასაქმების სერვისების მიღების თაობაზე (იხილეთ დანართი1) და სისტემაზე
(Worknet) წვდომის საკუთარ ანგარიშს აძლევს დასაქმების კონსულტანტს.
აღნიშნული შეთანხმება/მოთხოვნა ინახება მომხმარებლის პერსონალურ ფაილში
(ნაბეჭდი სახით ორიგინალი)
იმშემთხვევაში, თუ მომსახურების მიღებაზე სურვილი გამოთქვა დიდი რაოდენობის
სამუშაოს მაძიებელმა (დღის განმავლობაში 20-ზე მეტი), ჯგუფური საინფორმაციო
სემინარის ორგანიზება (ცენტრალურ ოფისთან შეთანხმებით) შეიძლება მოხდეს შემდეგი
მიზნით:
 სამუშაოს მაძიებლებს ვაწვდით ინფორმაციას დასაქმების ხელშეწყობის სერვისზე,
worknet-ის ფუნქციებზე, შრომის ბაზარზე არსებულ სიტუაციაზე და ა.შ.
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 ვამოწმებთ, არიან თუ არა დაინტერესებული გასაუბრებაზე დასწრებით, რომელიც
ტარდება მათი საჭიროებების დასადგენად და ვუთანხმდებით რა სახის მომსახურებას მივაწვდით.
იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს მაძიებელი ინტერესდება SSA-ს დასაქმების ხელშეწყობის
სერვისით:
• სამუშაოს მაძიებელი ხელს აწერს მოთხოვნას დასაქმების მომსახურების მიღების
თაობაზე. (იხილეთ დანართი 1). შეთანხმება/მოთხოვნა ინახება მომხმარებლის
პერსონალურ საქაღალდეში (ნაბეჭდი ვერსია ორიგინალი);
•

სამუშაოს მაძიებელი იღებს ინფრომაციას გასაუბრების ჩატარების დროსა და
ადგილზე.

საინფორმაციო სესიის ორგანიზება
საინფორმაციო სესიის ორგანიზება შესაძლებელია მოხდეს ყოველკვირეულად, დაახლოებით 2-10 კაციანი შემადგენლობით. საინფორმაციო სემინარის ხანგრძლივობა არ
უნდა აღემატებოდეს 1 საათს.
საინფორმაციო სესიებზე მაძიებლის მოწვევა ხდება მოკლე ტექსტური შეტყობინების
გაგზავნით:
“მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი სერვისებით დაინტერესებისათვის.

მოხარული ვართ, მოგიწვიოთ სემინარზე რომელიც გაიმართება -----(ადგილი ოთახი) ----- (თარიღი) და ---- (დრო, საათი). გთხოვთ
დაგვიდასტუროთ დასწრება. .... „

მაძიებლები,
რომლებიც
დაინტერესდნენ
დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურებით, მაგრამ ჯერ არ არიან რეგისტრირებული worknet-ზე
იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს მაძიებელი ითხოვს დახმარებას პირდაპირ ადგილობრივი
ცენტრიდან (local center), დასაქმების კონსულტანტი:
 ამოწმებს არის თუ არა სამუშაოს მაძიებელი რეგისტრირებული WorkNet-ზე და
არკვევს, საჭიროებს თუ არა რეგისტრაციაში დახმარებას;
 საჭიროების შემთხვევაში ავსებს სამუშაოს მაძიებლის პროფილს
 აწვდის ინფრომაციას Worknet-ის ფუნქციების შესახებ, მათ შორის როგორ
მოიძიოს ვაკანსიები
 აწვდის ინფორმაციას შესაფერისი ვაკანსიების შესახებ
 ამოწმებს, საჭიროებს თუ არა სამუშაოს მაძიებელი დამატებით დახმარებას
სამუშაოს მოძიებაში ანუ დასაქმების მხარდაჭერის მომსახურებას
 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს მაძიებელი გამოხატავს ინტერესს დასაქმების
ხელშეწყობის მომსახურებაზე, ხელს აწერს მოთხოვნას დასაქმების მომსახურების
მიღების თაობაზე. (იხილეთ დანართი1). შეთანხმება ინახება ნაბეჭდი სახით,
მომხმარებლის პირად საქაღალდეში.
აუცილებელი პირობაა: სამუშაოს კონსულტანტებმა უნდა მიიღონ შეტყობინება ახალ
დარეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელზე, რომლებმაც გამოხატეს ინტერესი worknetიდან მომსახურების მიღებაზე.
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3.3 პირველადი გასაუბრება
პირველადი გასაუბრების მიზანია, მოხდეს სამუშაოს მაძიებლების შესახებ დამატებითი
ინფორმაციის შეგროვება, რათა განისაზღვროს, რა სახის და მოცულობის დასაქმების
ხელშეწყობის მომსახურებას საჭიროებენ ისინი.
რისთვის არის საჭირო?
ინფორმაცია, რომელიც მოცემულია Worknet-ში, ემსახურება სამუშაოს ავტომატურ
შერჩევას. შესაბამისად, ავტომატური შერჩევის პროცესის შედეგად ხდება ვაკანსიის
მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა სამუშაოს მაძიებლის მახასიათებლებთან, რომლის
დროსაც შესაძლოა არ მოხვდნენ ისინი, ვინც დაშორებულები არიან შრომის ბაზარს.
Worknet-ი ყოველთვის ვერ გაცემს საკმარის ინფორმაციას სამუშაოს მაძიებლის
მახასიათებლების და მათთვის აუცილებელი მომსახურების სახეების და მოცულობების
საჭიროებებზე. ამიტომაც, პერსონალიზირებული მიდგომა მეტად მშნივნელოვანია
პროფილის შევსების დროს, რათა გამოიკვეთოს მაძიებლის რეალური საჭიროებები და
განისაზღვროს, რა სახის დახმარება შეიძლება გაეწიოთ იმისათვის, რომ გახდნენ უფრო
კონკურენტუნარიანები შრომის ბაზარზე.
როგორ ხდება დამატებითი ინფორმაციის მოგროვება?
Worknet-ზე რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის
მოგროვება შესაძლებელია მაძიებელისა და დასაქმების კონსულტანტის პირისპირ
შეხვედრის საფუძველზე.
პროფილის შედგენა აუცილებელია დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურების სეგმენტაციისთვის, რათა გამოიკვეთოს სამუშაოს მაძიებლის საჭიროებები და განისაზღვროს რა
სახის მომსახურების მიწოდებაა მათთვის საჭირო(მეორე სეგმენტაცია).
გასაუბრების ხანგრძლივობა უნდა მოიცავდეს დაახლოებით30 წუთს.
პროფილის შედგენა
სეგმენტაციის შემდგომი ეტაპი ხორციელდება სამუშაოს მაძიებლის პროფილის
გამოყენეებით. პროფილის საშუალებით სამუშაოს მაძიებლები იყოფა სხვადასხვა
სეგმენტად. პროფილი გამოიყენება შემდეგი მიზნით:
• განისაზღვროს რა სახის მომსახურების მიწოდებაა საჭირო
• ეფექტურად განაწილდეს რესურსები და პროგრამები
• სწორად მოხდეს სისტემური დაკავშირება და შერჩევა
სეგმენტაციაში პროფილის გამოყენება უზრუნველყოფს ყველა ტიპის
ბელისთვის მომსახურების მიწოდების უფრო მაღალ ხარისხს.

მომხმარე-

დასაქმების შესაძლებლობის შეფასება
იმისათვის, რომ განისაზღვროს სამუშაოს მაძიებლის საჭიროებები და მომსახურების
მიწოდების სახეები და მოცულობა, აუცილებელია შეფასდეს მომხმარებლის დასაქმების
შესაძლებლობები.
დასაქმების შესაძლებლობა - შესაძლებელია განიმარტოს, როგორც ფაქტორების
ერთობლიობა, რომლის საშუალებითაც ინდივიდს შეუძლია დასაქმება, სამუშაო
ადგილის შენარჩუნება და წარმატების მიღწევა თავის მომავალ კარიერაში;
პიროვნების დასაქმების შესაძლებლობები დამოკიდებულია:
• მათ პიროვნულ თვისებებზე (შესაბამისი ცოდნა და უნარები);
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როგორ არის წარმოდგენილი ეს პიროვნული მახასიათებლები შრომის ბაზარზე;
სოციალურ და გარემო ფაქტორებზე (წახალისებების და სხვადასხვა ვარიანტების
შეთავაზება, რომელიც გაზრდის მათ ცოდნასა და უნარებს)
• ეკონომიკურ ფაქტორებზე
მომხმარებლის პროფილზე და მათი დასაქმების შესაძლებლობებზე დაყრდნობით,
დასაქმების კონსულტანტი განსაზღვრავს დასაქმების ხელშეწყობის რა სახის
მომსახურება შესთავაზოს სამუშაოს მაძიებელს, რომელიც განსხვავებულია ყველა
ინდივიდის საჭიროების მიხედვით. დასაქმების კონსულტანტის ფუნქციები დეტალურად გაწერილია ქვედა თავში.
•
•

3.4 დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები მე- 2 ჯგუფისათვის
იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს მაძიებელი ფლობს ცოდნას, პროფესიას და უნარებს, რაც
მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე, მომხმარებელი შეიძლება ჩაითვალოს ადვილად
დასასაქმებელ პირად და დაუყონებლივ ჩაერთოს საშუამავლო მომსახურების პროცესში.
დასაქმების კონსულტანტის ამოცანაა:
 შეუთანხმდეს სამუშაოს მაძიებელს, რომ იგი აქტიურად დაიწყებს სამუშაოს
მოძიებას (3 თვემდე);
 აწვდის ინფორმაციას და რჩევას სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით (ვაკანსიის მოძიების საინფორმაციო წყაროები, CV-ს მომზადება, და სხვა);
 უთანხმდება სამუშაოს მაძიებელს საშუამავლო მომსახურების გაწევის
თაობაზე;
 ათანხმებს სამუშაოს მაძიებელთან შემდგომი შეხვედრის დეტალებს. რომლის
მიზანია შეფასდეს თუ რამდენად შეიძინა მაძიებელმა სამუშაოს მოძიების
გამოცდილება და სხვა დასაქმებისთვის საჭირო უნარები

3.5 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურება მე- 3 ჯგუფისათვის
იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს მაძიებელს აქვსგარკვეული უნარები და კომპეტენცია,
თუმცა ესაჭიროება დამატებითი უნარები, გადმზადება ან სამუშაო გამოცდილება, რათა
გახდეს უფრო კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე, ასეთ კატეგორიას ვრთავთ
დასაქმების კონსულტირების პროცესში.
დასაქმების კონსულტანტის ამოცანაა:
 ჩაატაროს გასაბურება სამუშაოს მაძიებელზე დამატებითი ინფრომაციის
მოგროვების და დასაქმებისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორების დასადგენად;
 აფასებს დასაქმების შესაძლებლობების დონეს;
 მომხმარებლის საჭიროებიდან გამომდინარე, მაძიებელს აწვდის ინფორმაციას
შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ზომებთან და ტრენინგების შესაძლებლობეთან დაკავშირებით, რომელიც ხელმისაწვდომია სააგენტოს ფარგლებში
(SSA/ESS) ან სხვა ინსტიტუციების დონეზე;
 უთანხმდება სამუშაოს მაძიებელს, რომ მას გაეწევა საშუამავლო მომსახურება და
შესაბამისი ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, მოხდება მისი წარდგენა დამსაქმებელთან.
 აწვდის ინფორმაციას და რჩევებს სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით(ვაკანსიის
მოძიების საინფორმაციო წყაროები, CV-ს მომზადება, და სხვა);
 უთანხმდება მომდევნო შეხვედრის დროზე
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 მომხმარებელთან შეთანხმების საფუძველზე ხდება ინდივიდუალური სამოქმედო
გეგმის შემუშავება, სადაც აღირიცხება სამუშაოს მაძიებლის დასაქმების
ხელშეწყობის მომსახურებები ან მომხმარებელზე მორგებული ALMM. დასაქმების
კონსულტანტი აწვდის ინფორმაციას ALMM-ს განხორციელებისა და მასში
ჩართვის თარიღების შესახებ.ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაში წინასწარ
განისაზღვრება კონსულტირების გაწევის შემდგომი თარიღი. ინდივიდუალური
სამოქმედო გეგმა უნდა დაიბეჭდოს და ხელმოწერილ იქნას ორივე მხარის მიერ,
სამუშაოს მაძიებელი და დასაქმების კონსულტანტის მიერ. ინდივიდუალური
სამოქმედო გეგმის ერთი ნაბეჭდი უნდა ჩაიდოს მომხმარებლის პერსონალურ
საქაღალდეში.

3.6 დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები მე- 4 ჯგუფისათვის
სამუშაოს მაძიებელი, რომელიც თავისი მახასიათებლის გამო აწყდება სხვადასხვა
წინააღმდეგობებს შრომის ბაზარზე(შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი,
ხანგრძლივად უმუშევარი, საშუალო განათლების და ა.შ), განსაკუთრებულად ესაჭიროება
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურება და/ან ALMPM–ს დასაქმებისთვის. ამ ჯგუფის
სამუშაოს მაძიებელი, შეიძლება მივაკუთვნოთ რთულად დასასაქმებელ კატეგორიას.
დასაქმების კონსულტანტი:
• სამუშაოს მაძიებელზე დამატებითი ინფორმაციის მოგროვების და დასაქმებისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორების დასადგენად იწვევს გასაუბრებაზე
• აფასებს მაძიებლის დასაქმების შესაძლებლობებს;
• მომხმარებლის საჭიროებიდან გამომდინარე მაძიებელს აწვდის ინფორმაციას
შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ზომებთან დაკავშირებით, რომელიც
ხელმისაწვდომია სააგენტოს ფარგლებში SSA/ESS ან სხვა ინსტიტუციების
დონეზე;
• უთანხმდება სამუშაოს მაძიებელს, რომ მას გაეწევა საშუამავლო მომსახურება და
შესაბამისი ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, მოხდება მისი წარდგენა
დამსაქმებელთან.
• აწვდის ინფორმაციას და რჩევებს სამუშაოს მოძიებასთან დაკავშირებით
(ვაკანსიის მოძიების საინფორმაციო წყაროები, CV-ს მომზადება, და სხვა);
• უთანხმდება მომდევნო შეხვედრის დროზე
• მომხმარებელთან შეთანხმების საფუძველზე ხდება ინდივიდუალური სამოქმედო
გეგმის შემუშავება. სადაც აღირიცხება სამუშაოს მაძიებლის დასაქმების
ხელშეწყობის მომსახურებები ან მომხმარებელზე მორგებული ALMM. დასაქმების
კონსულტანტი აწვდის ინფორმაციას ALMM-ს განხორციელებისა და მასში
ჩართვის თარიღების შესახებ. ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაში წინასწარ განისაზღვრება კონსულტირების გაწევის შემდგომი თარიღი. ინდივიდუალური
სამოქმედო გეგმა უნდა დაიბეჭდოს და ხელმოწერილ იქნას ორივე მხარის მიერ,
სამუშაოს მაძიებლის და დასაქმების კონსულტანტის მიერ. ინდივიდუალური
სამოქმედო გეგმის ერთი ქსერო ასლი უნდა ჩაიდოს მომხმარებლის პერსონალურ
საქაღალდეში.
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3.7 საშუამავლო მომსახურება
დასაქმების კონსულტანტის მთავარი მოვალეოებაა მოიძიოს ვაკანსია და შეარჩიოს
შესაბამისი სამუშაოს მაძიებელი. ამ დავალების შესასრულებლად დასაქმების
კონსულტანტი ხელმძღვანელობს ინსტრუქციით, რომელიც მოცემულია „შესაფერისი
დასაქმების შეთავაზებ“-ის ქვეთავში.
საშუამავლო მომსახურება ნებაყოფლობითია. დასაქმების კონსულტანტი ვერ იმოქმედებს
სამუშაოს მაძიებლის სურვილის საწინაღმდეგოდ.
აქედან გამომდინარე, დასაქმების კონსულტანტები მუშაობენ იმ სამუშაოს მაძიებლებთან,
რომლებიც დაინტერესებულნი არიან სააგენტოს საშუამავლო მომსახურებით.
საშუამავლო მომსახურება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებაში. სწორედ ამიტომ, აღნიშნული სერვისი დასაქმების კონსულტანტების მიერ უნდა განხორციელდეს რეგიონული და ადგილობრივი ცენტრების
მასშტაბით.
3.7.1 ინდივიდუალური საშუამავლო მომსახურება
ინტერვენციის ლოგიკა
ინდივიდუალური საშუამავლო მომსახურება მიეწოდება იმ სამუშაოს მაძიებლებს,
რომლებიც რეგისტრირებული არიან Worknet-ზე და შექმნილი აქვთ პერსონალური
საქაღალდეები(ნაბეჭდი). ინდივიდუალური საშუამავლო მომსახურების მიწოდების
გზები:
ინდივიდუალური საშუამავლო მომსახურება მიეწოდება იმ სამუშაოს მაძიებლებს,
რომლებიც რეგისტრირებული არიან Worknet-ზე და შექმნილი აქვთ პერსონალური
საქაღალდეები (ასლი). ინდივიდუალური საშუამავლო მომსახურების მიწოდების გზები:
მე-2 ჯგუფი: ამ ჯგუფის სამუშაოს მაძიებლებს "ვარ უმუშევარი", დაუყოვნებლივ უნდა
გაეწიოთ საშუამავლო მომსახურება და მიეწოდოთ ინფორმაცია იმ ვაკანსიების შესახებ,
რომელთა მოთხოვნასაც აკმაყოფილებენ. შესაძლებელია მოხდეს შეთანხმება სამუშაოს
მაძიებელსა და დასაქმების კონსულტანტს შორის, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაძიებელი დამოუკიდებლად შეეცდება სამუშაოს მოძიებას 1-3 თვის განმავლობაში და შედეგების თაობაზე აცნობებს კონსულტანტს ვადის ამოწურვის შემდეგ. აღნიშნული კატეგორიის მაძიებლები გამოირჩევიან მაღალი მოტივაციით, რაც აადვილებს მათ დასაქმებას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ისინი აქტიურები და დამოუკიდებლები იქნებიან სამუშაოს ძებნის მხრივ.
მე-3 ჯგუფი: ხშირ შემთხვევაში, ამ ჯგუფის სამუშაოს მაძიებლები "ვარ უმუშევარი",
შესაძლებელია გადავიდნენ მუშაობის ახალ სისტემაზე,იწყებენ გასაუბრებით და
კონსულტაციით, მაგრამ ძველებურად ჩართულები არიან საშუამავლო მომსახურების
სისტემაში. მე-3 ჯგუფის სამუშაოს მაძიებლები არიან შრომისუნარიანები,მაგრამ ისინი
აწყდებიან გარკვეულ წინააღმდეგობებს, რაც აფერხებს მათ შესვლას შრომის ბაზარზე
(მაგ: საჭიროებენ კონსულტაციას თუ როგორ მოიქცნენ გასაუბრებაზე და ა.შ) თუმცა,
საშუამავლო მომსახურება შეიძლება დარჩეს განუყოფელი ნაწილი ამ ჯგუფის
ადამიანებისთვის.
მე-4 ჯგუფის სამუშაოს მაძიებლები "ვარ უმუშევარი",ნაკლებად კონკურენტუნარიანი
კატეგორიის ადამიანთა ჯგუფია და საჭიროებენ კონსულტირებას ALMS საშუალებით და
დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებით. აღნიშნული წარმოადგენს მოწყვლად პირთა
კატეგორიას და გააჩნიათ სხვადასხვა ხელისშემშლელი ფაქტორები შრომის ბაზარზე
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გასააქტიურებლად.ამიტომ, საშუამავლო მომსახურება ამ ჯგუფის ადამიანებისთვის
ნაკლებად აქტუალურია, მაგრამ გასათვალისწინებელია ავტომატური შერჩევის(worknet)
როლი.
საშუამავლო მომსახურების პროცედურა
დასაქმების კონსულტანტი ატარებს გასაუბრებას, რომ მიიღოს ინფორმაცია მაძიებლის
ცოდნის, უნარების, შესაძლებლობების, ძლიერი და სუსტი მხარებიის, სასურველი
სამუშაოს შესახებ. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, განსაზღვრავს
რომელია მისთვის სასურველი სამუშაო.
სამუშაო ადგილის მოსაძებნად დასაქმების კონსულტანტი იყენებს WorkNet-ის მონაცემთა
ბაზაში დარეგისტრირებულ ვაკანსიებს. დასაქმების კონსულტანტი კონკრეტული
მაძიებლისთვის სამუშაოს მოძებნის მიზნით ხელმძღვანელობს მაძიებლის პერსონალური
პროფილით.
იმ შემთხვევაში, თუ Worknet-ში არ მოიძებნება შესაბამისი ვაკანსია, დასაქმების
კონსულტანტი მაძიებელს სთავაზობს:
მეორე ჯგუფის მაძიებლებს სთავაზობენ დამოუკიდებლად მოიძიონ ვაკანსია დასაქმების
კერძო სააგენტოების ვებ-გვერდიდან და Worknet-იდან შეთანხმებულ დროში (1-3თვე).
ვადის გასვლის შემდეგ, სამუშაოს მაძიებელი და დასაქმების კონსულტანტი თანხმდებიან
შემდგომ შეხვედრაზე. თუმცა, დასაქმების კონსულტანტს კვლავ ევალება მუდმივად
გაეცნოს შრომის ბაზარზე მიმდინარე პროცესებს და მაძიებლისთვის (worknet-ზე)
სასურველი ვაკანსიის გამოჩენის შემთხვევაში, დაუყონებლივ შეატყობინოს და მოიწვიოს
სააგენტოს ოფისში.
მესამე და მეოთხე ჯგუფში შემავალი მაძიებლებისათვის საშუამავლო მომსახურება ერთერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია მათთვის წარმოდგენილი მომსახურების პაკეტებიდან
(კონსულტირება, ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის მომზადება, ტრენინგები, ALMP
ზომები და ა.შ...). აქედან გამომდინარე, შესაფერისი დასაქმების შესაძლებლობების არ
არსებობის შემთხვევაში, დასაქმების კონსულტანტი მაძიებელს სთავაზობს დამატებით
მომსახურებას, ხოლო საშუამავლო მომსახურებას უბრუნდება შესაფერის დროს (მაგ:
როდესაც მაძიებლის შრომის ბაზარზე დასაბრუნებელი ხელის შემშლელი ფაქტორი აღარ
იქნება).
შესაბამისი ვაკანსის არსებობის შემთხვევაში
 დასაქმების კონსულტანტი მაძიებლის სურვილების გათვალისწინებით, სთავაზობს მისთვის სასურველ ვაკანსიას და აგზავნის გასაუბრებაზე შევსებული
საგზურის ფორმით. დასაქმების კონსულტანტი საგზურის ფორმის ასლს ინახავს
მაძიებლისთვის განკუთვნილ პერსონალურ საქაღალდეში (სტატისტიკის
მომზადების მიზნით, ასევე იმის მტკიცებულებად, რომ მას ნამდვილად გაეწია
საშუამავლო მომსახურება).
საგზურის გაცემამდე (დანართი 2), დასაქმების კონსულტანტი აგროვებს ინფორმაციას მოცემული ვაკანსიის პირობების შესახებ (ტრანსპორტირების საკითხი,
გარემო და ა.შ...) და ინდივიდუალურად განიხილავს თითოეული კანდიდატის
შესაბამისობას დამსაქმებლის მოთხოვნებთან.დასაქმების კონსულტანტი ატყობი-
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ნებს სამუშაოს მაძიებელს, თუ რა დამატებითი დოკუმენტაცია უნდა იქონიოს თან
გასაუბრებაზე წარსადგენად (CV, სამოტივაციო წერილი, სერტიფიკატები და ა.შ...)
და უბეჭდავს ვაკანსიების მოთხოვნას (თუ ტექნიკურად ამის შესაძლებლობაა)

რამდენიმე შესაბამისი ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში
 სამუშაოს მაძიებელს აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს, თუ რომელ დამსაქმებელთან
სურს წასვლა, შესაბამისად დასაქმების კონსულტანტისგან იღებს საგზურს.
დასაქმების კონსულტანტს შეუძლია მაძიებლის სურვილის შესაბამისად
ერთდროულად წარადგინოს რამდენიმე ვაკანსიაზე.

საშუამავლო მომსახურების შედეგების აღრიცხვა
 დასაქმების კონსულტანტი ვალდებულია, აღრიცხოს საშუამავლო მომსახურების
შედეგები. დასაქმების კონსულტანტი საგზურის გადაცემისას მაძიებელს აცნობს,
რომ იგი მიიღებს ინფორმაციას გასაუბრების შედეგებზე (უარის შემთხვევაში
გაარკვიოს უარის მიზეზიც) დასაქმების კონსულტანტზეა დამოკიდებული, თუ რა
ხერხით შეეცდება მაძიებლის ინფორმირებას. შესაძლოა, მაძიებელი თავად
დაუკავშირდეს დასაქმების კონსულტანტს, დაურეკოს, ელ. ფოსტით მიწეროს ან
მივიდეს სააგენტოს ოფისში. თუკი დათქმული დროის პერიოდში მაძიებელი არ
შეეხმიანება დასაქმების კონსულტანტს, მაშინ დასაქმების კონსულტანტი ვალდებულია თავად დაუკავშირდეს სამუშაოს მაძიებელს და გარკვიოს გასაუბრების
შედეგი.
 დასაქმების კონსულტანტი გასაუბრების შედეგს ინახავს სამუშაოს მაძიებლის
პერსონალურ საქაღალდეში
 თუ დასაქმების კონსულტანტმა განახორციელა საშუამავლო მომსახურება, თუმცა
ვერ მოხდა სამუშაოს შერჩევა მაძიებლის პროფილიდან და მოთხოვნებიდან
გამომდინარე, დასაქმების კონსულტანტი ვალდებულია მაძიებლის პირად
საქაღალდეში შეიტანოს ინფორმაცია საშუამავლო მომსახურების გაწევის
თაობაზე.

შესაფერისი დასაქმების შეთავაზება
შესაფერისი სამუშაოს შეთავაზებისას სრულად უნდა მოხდეს სამუშაოს მაძიებლის
ჯანმრთელობის მდგომარეობის, კვალიფიკაციის, პროფესიული უნარების ან სამუშაო
გამოცდილების გათვალისწინება.
საშუამავლო მომსახურების დროს, სასურველი სამუშაოს შეთავაზებამდე, დასაქმების
კონსულტანტი აგროვებს ინფორმაციას სამუშაოს მაძიებლის განათლებისა და
გამოცდილების შესახებ.
 გასათვალისწინებელია ინდივიდუალური მიდგომები (შეღავათები), შესაძლოა
დამსაქმებლის მხრიდან იყოს მოთხოვნა, რომელიც არ უკავშირდება უმაღლესი
განათლების დიპლომის ქონას. მაგალითად, როცა დამსაქმებელი ითხოვს
სპეციფიური უნარების მქონე კადრს, არ ჭირდება უმაღლესის დიპლომი და
უბრალოდ გადამზადების კურსის სერტიფიკატია საჭირო, დასაქმების
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კონსულტანტი მაძიებელს საქმის კურსში აყენებს, რომ იმაზე ნაკლები
მოთხოვნებია დამსაქმებლის მხრიდან, ვიდრე ამ კონკრეტულ მაძიებელს გააჩნია.
შემდეგ უკვე დასაქმების კონსულტანტი და მაძიებელი ერთად განიხილავენ
მოცემულ სიტუაციას და გადაწყვეტენ შესაძლოა თუ არა ეს კონკრეტული ვაკანსია
ჩაითვალოს ამ მაძიებლისთვის შესაფერისად.
შესაფერის/სასურველ დასაქმებაში შედის სამუშაოს ადგილმდებარეობაც. არ აქვს
მნიშვნელობა რამდენად შორს არის მაძიებლის საცხოვრებელი ადგილიდან. იმ
შემთხვევაში თუ:
• სამუშაოს მაძიებელი მონიშნავს სხვა გეოგრაფიულ არეალს, სადაც ისურვებდა
დასაქმებას (მაგ: მომხმარებელი ცხოვრობს ქუთაისში, მაგრამ თბილისში
მუშაობის სურვილი აქვს. შესაბამისად, საშუამავლო მომსახურების მიწოდება
მოხდება SSA-ის ქუთაისის ცენტრში, მაგრამ დასაქმების კონსულტანტი
თბილისის მასშტაბითაც ეძებს მისთვის სასურველ სამსახურს).
• დასაქმების კონსულტანტი ითვალისწინებს ტრანსპორტირების საკითხებს,
საცხოვრებელი ადგილიდან სამუშაო ადგილამდე. დასაქმების კონსულტანტი
ყველა საქმეს ინდივიდუალურად განიხილავს, ასევე ყურადღებას აქცევს
მაძიებლის კვალიფიკაციას, მის სოციალურ სტატუსს და დამსაქმებლის
მოთხოვნებს.როდესაც დასაქმების კონსულტანტი დარწმუნდება,
რომ
მაძიებელი სრულად აკმაყოფილებს დამსაქმებლის მოთხოვნებს, სთავაზობს
მას აღნიშნულ ვაკანსიას.

3.7.2 საშუამავლო მომსახურება (გასაუბრება - მასობრივი ინტერვიუ)
დასაქმების კონსულტანტი იღებს ინფორმაციას გასაუბრების ჩატარების თარიღის
შესახებ, რომელიც ორგანიზებულია დამსაქმებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე და
კონკრეტული ვაკანსიის პირობების მიხედვით.
 დასაქმების კონსულტანტის მოვალეობაა ისეთიმაძიებლის მოძიება, რომელიც შეესაბამება კონკრეტული ვაკანსიის პირობებს;
 დასაქმების კონსულტანტი შერჩეულ სამუშაოს მაძიებლებს აწვდის ინფორმაციას
ვაკანსიის მოთხოვნების და გასაუბრების შესახებ.
 დასაქმების კონსულტანტი სამუშაოს მაძიებელს აძლევს საგზურს გასაუბრებაზე
წარსადგენად (იხ.დანართი 2), ხოლო ასლს ინახავს მაძიებლის პერსონალურ
საქაღალდეში (საბუთი, რომელიც ადასტურებს, რომ მაძიებელს ნამდვილად გაეწია
საშუამავლო მომსახურება)
 დასაქმების კონსულტანტი აგროვებს უკუკავშირს მაძიებელთა მხრიდან, რომლებიც
დაინტერესებულები არიან გასაუბრებაში მონაწილეობით. კრებს მათ მონაცემებს/CV
და აწვდის დამსაქმებელთან ურთიერთობის სპეციალისტს, რომელიც პასუხისმგებელია გასაუბრების ორგანიზებაზე.
 გასაუბრების ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი აწვდის ინფორმაციას
დასაქმების კონსულტანტს გასაუბრების დროსა და ადგილის შესახებ.ამის შემდეგ,
დასაქმების კონსულტანტი შერჩეულ კანდიდატებს ატყობინებს გასაუბრების
ჩატარების ადგილსა და დროს.
 დასაქმების კონსულტანტი მაძიებელს აწვდის ინფორმაციას გასაუბრების დღის
წესრიგისა და დამსაქმებლის მხრიდან დამატებით მოთხოვნების შესახებ. მაგალითად

trening saxemZRvanelo

129

CV-ის , სამოტივაციო წერილის წარდგენადა ა.შ. დასაქმების კონსულტანტი სთხოვს
მაძიებელს, რომ წამოადგინოს საკუთარი დაბადების მოწმობა.
 გასაუბრების შედეგების შეჯამების შემდგომ, დასაქმების კონსულტანტი გასაუბრების
და შედეგების შესახებ ინფორმაციას იღებს დამსაქმებელთან მომსახურების თანამშრომლისგან, რომელიც პასუხისმგებელი იყო გასაუბრების ორგანიზებაზე.
 დასაქმების კონსულტანტი ვალდებულია აცნობოს მაძიებელს ინფორმაცია
გასაუბრების შედეგთან დაკავშირებით, თუკი ის არ იქნა აყვანილი. ხოლო შერჩეულ
კადრს დამსაქმებელი თავად დაუკავშირდება.
3.7.3 საშუამავლო მომსახურება დასაქმების ფორუმის ორგანიზებაში
დასაქმების კონსულტანტის ამოცანები:
 დასაქმების კონსულტანტი ვალდებულია გააგზავნოს შესაბამისი სამუშაოს მაძიებელი
დასაქმების ფორუმზე, რომელიც ორგანიზებულია რეგიონულ დონეზე
 დასაქმების კონსულტანტი ვალდებულია თვალყური მიადევნოს დამსაქმებელს და
შეამოწმოს ის ვაკანსიები, რომელიც წარმოდგენილია ფორუმის მსვლელობისას.
 დასაქმების კონსულტანტმა უნდა შეამოწმოს მაძიებლების მონაცემთა ბაზა და
დაადგინოს რომელი მათგანის პროფილი შეესაბამება წარმოდგენილ ვაკანსიების
მოთხოვნას. სამუშაოს მაძიებელთა შერჩევისას, დასაქმების კონსულტანტმა უნდა
გაითვალისწინოს შრომის ბაზრის მოთხოვნები, რომელიც წარმოდგენილი იქნება
ფორუმზე, იმ მაძიებლების მდგომარეობა, რომლებიც ჯანმრთელობის გამო ვერ
ახერხებენ მოსვლას. კონსულტანტი შემდგომში უკავშირდება სამუშაოს მაძიებელს
ტელეფონით ან ელ.ფოსტით, აწვდის ამომწურავ ინფორმაციას ფორუმზე და
სთავაზობს
მონაწილეობის
მიღებას,
შესაბამისად,
ფორუმის
პორტალზე
რეგისტრაციასაც.
3.7.4 საშუამავლო მომსახურების შესახებ ანგარიშების მომზადება
დასაქმების კონსულტანტის მოვალეობაა აღრიცხოს თვის განმავლობაში გაცემული
საგზურების რაოდენობა (საგზური - დამსაქმებელთან გასაუბრებაზე გაგზავნის ფორმა),
ასევე წარმატებით დასრულებული საშუამავლო მომსახურება (შედეგი მაძიებლის
დასაქმება).
დასაქმების კონსულტანტის მოვალეობაა აღრიცხოს თვის განმავლობაში გასაუბრებაზე
(მასობრივ ინტერვიუზე) გაგზავნილი მაძიებლის რაოდენობა (გაცემული საგზურების
მოგროვებით).
დასაქმების კონსულტანტი ვალდებულია აღრიცხოს დასაქმების ფორუმზე დასწრების
საგზურების რაოდენობა, გაცემული საგზურების მოგროვებით.
დასაქმების კონსულტანტი საშუამავლო მომსახურების შესახებ ანგარიშს ამზადებს
ცენტრალური ოფისიდან მიღებული ინსტრუქციის საფუძველზე.
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SMS

4 ჯგუფი: »რთულად დასაქმებადი«
ადამიანები რომელთაც ჭირდებათ
განსაკუთრებული დახმარება

3 ჯგუფი: »დასაქმებადი« თუმცა
საჭიროებს დამატებით დახმარებას

2 ჯგუფი: ადვილად დასაქმებადი
ადამიანები







ჯგუფური საინფორმაციო
სესია

პირველი ინდივიდუალური გასაუბრება:
უმუშევარი ადამიანის შესახებ დამატებითი
ინფორმაციის მოგროვება და მისი დასაქმების
შესაძლებლობის შეფასება

ტელეფონით დაკავშირება

მოწვევა

ESS ინტერესი

WORKNET-ზე დარეგისტრირებული უმუშევარი ადამიანები

საშუამავლო მომსახურება და
დამსაქმებელთანგაგზავნა

მიწოდება
საშუამავლო მომსახურება

SSA-ის სპეციალიზირებული
სერვისების შესახებ ინფორმაციის

შემოთავაზებული სერვისები
დასაქმების საკითხებზე
კონსულტირება

დასაქმების კონსულტირება

საშუამავლო მომსახურება და
დამსაქმებელთანგაგზავნა




ინფორმაცია ვაკანსიის შესახებ
ინფორმაცია სამუშაოს მოძიების
შესახებ




შემოთავაზებული სერვისები






შემოთავაზებული სერვისები
ინფორმაცია ვაკანსიის შესახებ
ინფორმაცია სამუშაოს მოძიების
შესახებ

თანამშრომლობის საფუძველზე შემუშავდება
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა
პერიოდული დასაქმების კონსულტირების
სერვისი
ALMMs-ში ჩართვა
დამსაქმებელთან გაგზავნა(მხარდაჭერით
დასაქმება)

თანამშრომლობის საფუძველზე შემუშავდება
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა
პერიოდული დასაქმების კონსულტირების
სერვისი
ALMMs-ში ჩართვა
ALMMs-ში ჩართვის შემდგომ:სამუშაოს მოძიება
და საშუამავლო მომსახურება

შეთანხმება
შეთანხმებული პერიოდს განმავლობაში
აქტიურად იქნება დაკავებული სამუშაოს
მოძიებით;
სასურველი ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში ESS
გაუწევს საშუამავლო მომსახურებას
თუ კი კვლავ არ მოხდა დასაქმება მაშინ ჩართავს
დასაქმების კონსულტირების სერვისში

უმუშევარი ადამიანებისთვის დასაქმების სერვისების მიწოდების პროცესი

დანართი 1: სამუშაოს მაძიებლის მხრიდან დასაქმების სერვისების შესახებ
მოთხოვნა

მაძიებლის სახელი, გვარი
მისამართი:
პირადი ნომერი
დაბადების თარიღი:
ტელ:

ელ.ფოსტა:

მოთხოვნა დასაქმების სერვისებზე
საინფორმაციო სერვისები
საშუამავლო მომსახურება
დასაქმების კონსულტირების სერვისი
კარიერული კონსულტირების სერვისი

 დიახ არა
 დიახ არა
 დიახ არა
 დიახ არა

სამსახურის ძიების რომელ ეტაპზე ხართ?
ვა რ უმ უშ ე ვ ა რი
ვე ძ ე ბ ახ ა ლს

ამ მოთხოვნაზე ხელმოწერით, მე ვადასტურებ რომ ჩემს მიერ შევსებული ინფორმაცია
სანდოა და შესაბამება სიმართლეს
ამ მოთხოვნაზე ხელმოწერით მე ვადასტურებ, რომ აქტიურად ვითანამშრომლებ სოციალურ
მომსახურების სააგენტოსთან და თანახმა ვარ მივიღო დასაქმების კუთხით არსებული ყველა
სერვისი, რომელიც შემოთავაზებული იქნება დასაქმების კონსულტანტის მიერ.
ამ მოთხოვნაზე ხელმოწერით მე ვეთანხმები, რომ WorkNet-ზე არსებული ჩემი
პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც განთავსებული იქნება დარეგისტრირების შემდგომ,
საშუამავლო მომსახურების მიღების მიზნით, გაზიარებული იყოს მესამე მხარესთან.
მოთხოვნის ჩაბარების თარიღი:...............მაძიებლის ხელმოწერა:................................................
პასუხისმგებელი დასაქმების კონსულტანტის სახელი გვარი და
ხელმოწერა:...................................................................
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დანართი 2:

დანართი 3: მომხმარებლის პერსონალური საქაღალდეები (ფაილები)
პერსონალური ფაილი არის საქაღალდე, რომელშიც აღრიცხულია დასაქმების ხელშეწყობის
სამსახურისგან მიღებული ყველა სერვისი და მომხმარებლის მიერ შევსებული ყველა
დოკუმენტი (ან ფორმა).
დასაქმების კონსულტანტი ყველა მომხმარებლის
პერსონალურ ფაილს ინახავს.
მომხმარებლის პერსონალური ფაილი უნდა მოიცავდეს
შემდეგ დოკუმენტებს:
 სამუშაოს მაძიებლის მოთხოვნა დასაქმების
სერვისების მიღებაზე;
 მომხმარებელთან შეხვედრის აღრიცხვა, მიზნისა
და შედეგების მოკლე აღწერები;
 WorkNet-დან ამობეჭდილი მომხმარებლისCV;
 საგზურის ფორმა;
 ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა, თუ არის
დასრულებული და ა.შ.
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დასაქმების კონსულტანტი ინახავს დოკუმენტებს ყველა შეხვედრებსა და დასაქმების
მხარდაჭერის მომსახურების მიწოდებაზე.
ქვემოთ მოცემული მარტივი ფორმა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სწორედ ამ
მიზნით. მნიშვნელოვანია ეს ფორმა იყოს ნაბეჭდი სახით, რადგან მომხმარებელმა
შეძლოს ხელმოწერა.
თარიღი
1.
2.

მიზანი

შედეგები/შეთანხმება

პირველადი
გასაუბრება
საშუამავლო
მომსახურება

შემდეგი ნაბიჯები
შეთანხმებულია
დამსაქმებელთან
გაგზავნა

მომხმარებლის
ხელმოწერა

დასაქმების კონსულტანტი ჩანაწერების ელექტრონულ ვერსიებსაც (Excel-ის ფორმატში)
ინახავს. ეს ჩანაწერები შემდგომ გამოიყენება, როგორც დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების
განხორციელების შესახებ მომზადებული ანგარიშის საფუძველი.
მეტი იხილეთ დასაქმების კონსულტირების პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში
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საჯარო მომსახურების დაძმობილება: დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების
განვითარება საქართველოში

“dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris SesaZleblobebis ganviTareba
saqarTveloSi”

EU Twinning project “Capacity Building of the Employment Support Services in Georgia”

jgufuri konsultirebis sesiis
Catarebis meTodologiuri
saxelmZRvanelo

miiReT monawileoba! iswavleT!
ipoveT samsaxuri!

Tbilisi, ivnisi, 2016

სამუშაოს ძიების ჯგუფური კონსულტირების სესია მოამზადა მერი ლორენჩიჩმა, თამარ
ლომთაძესთან, ასმათ მიქაძესთან, ქეთა ხაჩიძესთან და შოთა მახარაშვილთან კონსულტაციის საფუძველზე.

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს
აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის დაძმობილებულ მხარეებს.
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დასახელება

მთლიანი
ხანგრძლივობა
ტრენინგის
მეთოდები და
ხერხები

სამიზნე ჯგუფები

ჯგუფური
კონსულტირების
სესიის მიზანი
სწავლის შედეგები

ერთეულები

კრიტერიუმები
წარმატებით
დასრულებისათვის
აღჭურვილობა

ტრენერთა ტრენინგი სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფური კონსულტირების სესიის ჩატარებისათვის: “მიიღეთ მონაწილეობა! ისწავლეთ! იპოვეთ სამსახური!“
9 საათი
ტრენინგი სამუშაოს ძიების მიდგომისა და ხერხების შესახებ
ჯგუფური კონსულტირების სესიის ჩატარებისათვის განხორციელდება ტრენინგის/სემინარის სახით. შესაბამისად, გამოყენებული იქნება შემდეგი მეთოდები:
 პრეზენტაციები
 დემონსტრაციები
 კითხვა-პასუხი
 მუშაობა კონკრეტულ მაგალითებზე
 დამოუკიდებლად მუშაობა
 დასაქმების კონსულტანტები
 კარიერის დაგეგმვის კონსულტანტები
 მხარდაჭერით დასაქმების კონსულტანტები
მონაწილეთათვის საშუალების მიცემა, რომ შეიძინონ ძირითადი
კომპეტენციები (ცოდნა და უნარჩვევები) ჯგუფური კონსულტირების სესიის წარმატებით ჩატარებისათვის
მონაწილეები ისწავლიან:
 როგორ მოამზადონ ჯგუფური კონსულტირების სესია
 როგორ ჩაატარონ ჯგუფური კონსულტირების სესია იმგვარად, რომ მოხდეს სესიის მიზნების მიღწევა
 როგორ გამოიყენონ ინტერაქციული მეთოდები სესიის დროს
 წარდგენა
 ჯგუფური კონსულტირების სესია:
 ჯგუფური კონსულტირების სესიის შესავალი
 ჩემი კარიერული პროფილი
 სად მოვიძიოთ სამსახური/დასაქმება
 ქსელი - ვის შეუძლია დახმარება
 რას მოელიან დამსაქმებლები ახალი თანამშრომლებისაგან
 განაცხადი სამსახურში აყვანის თაობაზე: CV და სამოტივაციო წერილი
 გასაუბრება სამსახურში აყვანის თაობაზე
 ჩემი გეგმა სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებით
 დასკვნა და შეფასება
 ტრენერთა უნარჩვევები და კომპეტენციები
 პრაქტიკული მუშაობა: პრეზენტაციები
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ტრენინგე დასწრება
აქტიური მონაწილეობა
პრეზენტაციების ჩატარება
ფლიპჩარტის სტენდი, ფლიპჩარტის ქაღალდი, მარკერები, ბარათები, ადმინისტრაციული დოკუმენტები, ppt, ლეპტოპი, პროექტორი

ტრენინგის
მასალები
ტრენინგის დროის
განრიგი
ჯგუფის
შემადგენლობა

 ფორმები, სამუშაო ფურცლები




I დღე: 5 საათი (9:00 საათიდან 13:00 საათამდე)
II დღე: 4საათი (9:00 საათიდან 12:15 საათამდე)
მაქსიმუმ 16

ტრენინგის დღის წესრიგი
დღე 1
დრო

თემა

9:00 – 10:30

შესავალი
ჯგუფური კონსულტირების სესია:
“მიიღეთ მონაწილეობა! ისწავლეთ! იპოვეთ სამსახური! “
პროგრამის პრეზენტაცია
ჩემი კარიერული პროფილი

10:30 – 10:45

შესვენება

10:45 – 12:15

სად მოვიძიოთ სამსახური/დასაქმება
ქსელი - ვის შეუძლია დახმარება
რას მოელიან დამსაქმებლები ახალი თანამშრომლებისაგან
განაცხადი სამსახურში აყვანის თაობაზე: CV და სამოტივაციო
წერილი

12:15 – 12:25

შესვენება

12:25 – 13:10

გასაუბრება სამსახურში აყვანის თაობაზე
ჩემი გეგმა სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებით
დასკვნა და შეფასება
პრაქტიკული მუშაობის მომზადება: პრეზენტაციები

დღე 2
დრო

თემა

9:00 – 9: 40
9:40 – 10:30

ტრენერთა უნარჩვევები და კომპეტენციები
პრეზენტაციები

10:30 – 10:45

შესვენება

10:45 – 12:15

პრეზენტაციები
დახურვა

trening saxemZRvanelo

139

ჯგუფური კონსულტირების სესია:
მიიღეთ მონაწილეობა! ისწავლეთ! იპოვეთ სამსახური!
ჯგუფური კონსულტირების სესიის ტრენინგის პროგრამა

დასახელება
მთლიანი
ხანგრძლივობა
ტრენინგის
მეთოდები და
ხერხები

მიზნობრივი
ჯგუფები

ჯგუფების
ფორმირება

ჯგუფური
კონსულტირების
სესიის მიზანი
სწავლის შედეგები
(უნარჩვევები და
კომპეტენციები,
რომლებიც უნდა
გაძლიერდეს
ჯგუფური
კონსულტირებისას)

მიიღეთ მონაწილეობა! ისწავლეთ! იპოვეთ სამსახური!
(ტრენერთა ტრენინგი ჯგუფური კონსულტირების სესიისათვის
სამუშაოს ძიების შესახებ)
5 საათი
ჯგუფური კონსულტირების სესია სამუშაოს ძიების მიდგომისა
და ხერხების შესახებ ჩატარდება სემინარის სახით. შესაბამისად
გამოყენებული იქნება შემდეგი მეთოდები:
 პრეზენტაციები
 დემონსტრაციები
 შეკითხვები და პასუხები
 შემთხვევების კვლევები
 დამოუკიდებლად მუშაობა
რეკომენდირებულია, მოვიცვათ ის უმუშევარი ადამიანები,
რომლებსაც:
 შეუძლიათ დააკმაყოფილონ შრომის ბაზრის მინიმუმ
ზოგადი მოთხოვნები, კვალიფიკაციის თვალსაზრისით
 შეუძლიათ მუშაობა (ჯანმრთელობის მდგომარეობა)
 სურთ და შეუძლიათ ჯგუფში მუშაობა.
 განათლების დონის მიხედვით

(ცალკ-ცალკე მათთვის, ვისაც გააჩნია განათლების უფრო დაბალი
დონე - დამთავრებული აქვთ საშუალო სკოლა და მათთვის, ვისაც
გააჩნია უკეთესი განათლება (უმაღლესი განათლება და ზემოთ)
მივცეთ მონაწილეებს საშუალება, რომ შეიძინონ ზოგად
კომპეტენციები (ცოდნა და უნარჩვევები) სამსახურის წარმატებით
ძიებისათვის
მონაწილეები:
 გაათვითცნობიერებენ, თუ რას ნიშნავს სამუშაოს აქტიური
ძიება და მოამზადებენ სამსახურის ძებნის საკუთარ გეგმას
 შეძლებენ შრომის ბაზარზე საკუთარი ძლიერი მხარეებისა
და უპირატესობების იდენტიფიცირებასა და წარდგენას
 გაეცნობიან სამუშაოსა და ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის წყაროს
 ისწავლიან, როგორ მოამზადონ განაცხადები სამსახურში
მიღების თაობაზე, დამსაქმებელთა საჭიროებების და მოლო-ინის მიხედვით
 ისწავლიან სხვა მონაწილეთა გამოცდილებიდან
 გაეცნობიან სამსახურში აყვანის შესახებ გასაუბრებისათვის მომზადების პროცესს
 შეიმუშავებენ სამუშაოს ძიების საკუთარ გეგმას
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სტრუქტურა

აღჭურვილობა

ტრენინგის მასალები
ტრენერები

ტრენინგის
ჩატარების დრო
ჯგუფის სიდიდე

1. შესავალი
 მიზანი და ამოცანები
 ტრენერთა წარდგენა (მათი გამოცდილება სამსახურის
ძიებასთან დაკავშირებით; სესიასთან დაკავშირებული
მოლოდინები)
 სესიების დროს გამოყენებული მეთოდები
2. ჩემი კარიერული პროფილი
 ძლიერი მხარეები და უპირატესობები, მიღწევები
 როგორ გადავლახოთ სუსტი მხარეები და დაბრკოლებები
 ჩემი მიზნები დასაქმებასთან დაკავშირებით
3. სად მოვიძიოთ სამსახური/დასაქმება
 როგორ ეძებენ დამსაქმებლები ახალ თანამშრომლებს
 ღია და დაფარული შრომის ბაზარი
 დამსაქმებელთა შესახებ ინფორმაციის წყარო
4. ქსელი - ვის შეუძლია დახმარება
5. რას მოელიან დამსაქმებლები ახალი თანამშრომლებისგან
6. განაცხადი სამსახურში აყვანის შესახებ: CVდა სამოტივაციო
წერილი
7. სამსახურში აყვანასთან დაკავშირებული გასაუბრება
8. ჩემი გეგმა სამსახურის ძიებასთან დაკავშირებით
 ფლიპჩარტის სადგომი, ფლიპჩარტის ქაღალდი, მარკერები,
ბარათები, ადმინისტრაციული დოკუმენტები, ppt, ლეპტოპი,
პროექტორი
 ფორმები, სამუშაო ფურცლები
 ისინი, ვინც წარმატებით დაასრულა ტრენინგი სამუშაოს
ძიების ჯგუფური კონსულტირების ტრენინგი
 რეკომენდაციები: 2 ტრენერი ერთ ჯგუფში (მინიმუმ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში)
 13:00-დან 17:00 საათამდე, შეთავაზებული დღის წესრიგის
შესაბამისად;
 მინიმუმ 10 – მაქსიმუმ 15
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1. შესავალი
ინსტრუქციები
ამ პირველ ნაწილს დიდი მნიშვნელობა აქვს მონაწილეთა ყურადღების მიპყრობისათვის და
მათი მოტივირებისათვის, რომ მიიღონ აქტიური მონაწილეობა.
 პრეზენტაცია:
სესიის დასაწყისში, ტრენერები ესალმებიან მონაწილეებს და წარადგენენ საკუთარ თავს
(სახელი, თქვენი თანამდებობა, სამუშაო გამოცდილება). ნუ იქნებით ზედმეტად ოფიციალურები.

მონაწილეთა წარდგენა: თქვენ შეგიძლიათ დაყოთ ისინი წყვილებად და სთხოვოთ მათ, რომ
ჯერ გაეცნონ ერთმანეთს და შემდეგ წარუდგინონ საკუთარი მეწყვილე ჯგუფს.

მონაწილეთა მოლოდინები: მონაწილეებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ ისაუბრონ საკუთარი
მოლოდინების შესახებ ტრენინგის სესიასთან დაკავშირებით. მათი მოსაზრებები შეიძლება
ჩაიწეროს ფლიპჩარტზე ან შეგვიძლია ვთხოვოთ მათ, რომ ჩაიწერონ ისინი ქაღალდის მცირე
ზომის ფურცლებზე, რომლებიც შემდეგ შეგროვდება ტრენერთა მიერ. აღნიშნული
ნაწილისათვის ხელმისაწვდომი დრო: 15-20 წუთი.
 სესიის შესავალი
ჩაატარეთ შესავალი ნაწილი ქვემოთ მოცემული ტექსტის შესაბამისად. გამოიყენეთ სტატისტიკუ
მონაცემები სამუშაოს მაძიებელთა მოტივირების მიზნით, რომ აქტიურად ეძებონ სამუშა
მონაცემები შეიძლება შეგროვდეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს/დასაქმების პროგრამებ
დეპარტამენტის ყოველთვიური ანგარიშებიდან და უნდა მოხდეს მათი რეგულარულად განახლებ
 მიზანი და ამოცანები
განუმარტეთ მონაწილეებს მიზანი და ამოცანები. განუმარტეთ მათ, მონაწილეთა მიერ
გამოთქმული რომელი მოლოდინები დაკმაყოფილდება სესიის მსვლელობისას და რომლები
სცილდება აღნიშნული სესიის მიზანსა და ამოცანებს.
 მეთოდები
განუმარტეთ მონაწილეებს, რომელი მეთოდები იქნება გამოყენებული ამ სესიის მსვლელობისას
და გადაამოწმეთ, მისაღებია თუ არა ისინი მონაწილეთათვის (მაგ. ეთანხმებით თუ არა
შეთავაზებულ მეთოდებს?)
 დღის წესრიგი
წარუდგინეთ მონაწილეებს დღის წესრიგი და ხაზი გაუსვით, რომ უნდა გავითვალისწინოთ
შესვენებებისათვის დაგეგმილი დრო.
 ჯგუფური მუშაობის წესები
მნიშვნელოვანია, რომ თავიდანვე განისაზღვროს ქცევის წესები, რათა მინიმუმამდე იქნეს
დაყვანილი ხელის შეშლა სესიის დროს. ჰკითხეთ მონაწილეებს, ეთანხმებიან თუ არა ისინი
წესებს.
 სესიის დამატებითი სარგებელი
დამატებითი სარგებლის განმარტება ნიშნავს იმის წარდგენას, თუ რა სარგებელს მიიღებენ
მონაწილეები აღნიშნულ სესიაზე დასწრების შედეგად. თუმცა, ეს დიდწილად არის
დამოკიდებული მათ აქტიურ მონაწილეობაზე.
მიზნის, ამოცანების, დღის წესრიგის ჯგუფური მუშაობის წესების და დამატებითი სარგებლის
განხილვისათვის ხელმისაწვდომი დრო: 10 წუთი
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წარდგენა
 ტრენერ(ებ)ის წარდგენა.
 მონაწილეთა წარდგენა:
o
o

სახელი, საქმიანობა, ჰობი;
სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებული გამოცდილება (მაგ. რამდენი განაცხადი წარადგინა მონაწილემ წინა თვეების განმავლობაში);

 მოლოდინები: განსაკუთრებით რისი სწავლა გსურთ ამ სესიის მსვლელობისას
(მინიშნება: მათ შეუძლიათ ჩამოწერონ). მოლოდინები უნდა გადამოწმდეს სესიის
დასასრულს.

სესიის შესავალი
სამსახურის ძიება თითქმის სრულგანაკვეთიანი სამსახურია, ვინაიდან იგი მოითხოვს
ბევრ მუშაობას, დროსა და მტკიცე სურვილს, რომ მივაღწიოთ წარმატებას. ეს პროცესი
მოითხოვს არა მხოლოდ სისტემურ მიდგომასა და სიმტკიცეს, არამედ ბევრ
ოპტიმიზმსა და კეთილ ნებას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ დასაწყისში სამუშაოს
მაძიებლები ძალიან აქტიურები არიან სამუშაოს ძიების კუთხით საკუთარ
ძალისხმევაში, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ, წარუმატებლობის შემთხვევაში,
მათი მოტივაცია მცირდება და ზოგიერთი ნებდება კიდეც.
რთულია, როდესაც ადამიანი გამუდმებით არ იშურებს ძალისხმევას,რომმოიძიოს
სამუშაო /დასაქმდეს და როდესაც ეს მცდელობა ისევ და ისევ წარუმატებელია. ასევე
მართალია, რომ შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაცია სულ უფრო და უფრო
მომთხოვნი ხდება. ერთის მხრივ, დამსაქმებლები მეტს მოითხოვენ ახალი
თანამშრომლებისაგან.
მეორეს მხრივ, კონკურენცია თითოეული სამსახურისათვის ხდება ფართო მასშტაბის და
რთული, ვინაიდან სულ უფრო მეტი სამუშაოს მაძიებელი ეძებს სამსახურს. თუმცა, ამის
გამო არ უნდა დავნებდეთ. ადამიანი ვერ იპოვის სამსახურს, თუ იგი არ ცდილობს!

იცოდით თუ არა, რომ …….(პერიოდი) დამსაქმებლებმა გამოაცხადეს …..ვაკანსია
WorkNet-ში?
იცოდით თუ არა, რომ……….. ჩვენ დავეხმარეთ …… სამუშაოს მაძიებლებს სამსახურის
პოვნაში?
იცოდით თუ არა, რომ……….(პერიოდი) ….. სამუშაოს მაძიებელმა იპოვა სამსახური?
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მიზანი
ამ სესიის განმავლობაში, ჩვენ განვიხილავთ, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ თქვენი ხერხები
და მიდგომები სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად დაგეხმარებით სამუშაოს ან დასაქმების წარმატებით მოძიებაში.
რა არის სამუშაოს მაძიებელთა მიერ ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები?
 დასაქმებასთან დაკავშირებული მკაფიო მიზნ(ებ)ის არარსებობა,
 გათვითცნობიერების არარსებობა შრომის ბაზარზე საკუთარი ძლიერი მხარეებისა და უპირატესობებთან დაკავშირებით,
 სამუშაოს ძიების გეგმის არარსებობა,
 აქტიურობის ნაკლებობა, როდესაც შესაძლოა უბრალოდ ველოდებით კონკრეტული ვაკანსიის გამოქვეყნებას,
 დამსაქმებელთა არცოდნა იმ სფეროში, რომელშიც ისინი ეძებენ სამსახურს/დასაქმებას,
 ცოდნის ნაკლებობა იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რას მოელიან
დამსაქმებლები ახალი თანამშრომლისაგან,
 სუსტი CV-ისა და სამოტივაციო წერილის წარდგენა, რომლებიც არ იქცევენ
დამსაქმებლის ყურადღებას,
 დასაქმებასთან დაკავშირებული გასაუბრებისათვის სათანადო მომზადების
არარსებობა.
ამ სესიის მიზანია გაგიწიოთ დახმარება სამუშაოს ძიების პროცესში ყველა ზემოაღნიშნული შეცდომის თავიდან აცილების მიზნით. შესაბამისად, ჩვენი მიზანია
გაგიწიოთ დახმარება, რათა თქვენი ძალისხმევა სამუშაოს/დასაქმების პოვნის მიზნით
იყოს წარმატებული.

გახსოვდეთ: რამდენად სწრაფად იპოვით სამსახურს, დამოკიდებულია არა მარტო თქვენს
ცოდნაზე, უნარჩვევებსა და სამუშაო გამოცდილებაზე, არამედ ასევე თქვენს სამუშაოს
ძიების კუთხით არსებულ ხერხებსა და მოტივაციაზე.

ამოცანები
მოცემული სესიის განმავლობაში, თქვენ, ჩვენი მხარდაჭერით:
 შეიმუშავებთ თქვენს კარიერულ/დასაქმების პროფილს
 განახორციელებთ სამუშაოს ძიების პროცესში თქვენი ძლიერი მხარეებისა და
უპირატესობების იდენტიფიცირებას
 დასახავთ დასაქმებასთან დაკავშირებულ მიზნებს
 გაიგებთ, თუ როგორ ეძებენ დამსაქმებლები ახალ თანამშრომლებს
 შეიმუშავებთ საკუთარ ქსელს, რომელიც შეიძლება დაგეხმაროთ სამსახურის
ძიებაში
 შეიმუშავებთ სამუშაოს ძიების გეგმას
 ისწავლით, თუ როგორ მოამზადოთ განაცხადი სამსახურში აყვანის თაობაზე,
რომელიც შეესაბამება კონკრეტული თანამდებობისა და დამსაქმებლის
საჭიროებებს
 მოემზადებით
გასაუბრებისათვის,
სამსახურში
დაქირავებასთან
დაკავშირებით.
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სესიის დროს გამოყენებული მეთოდები







პრეზენტაციები
დემონსტრაციები
შეკითხვები და პასუხები
ნიმუშები
კონკრეტული შემთხვევების მაგალითები
დამოუკიდებლად მუშაობა

დღის წესრიგი
13:00 – 14:30
14:30 – 14:40
14:40 – 15:10

15:10 – 16:20
16:20 – 16:30
16:30 – 17:15

შესავალი
ჩემი კარიერული პროფილი
შესვენება
სად მოვძებნოთ სამსახური
ქსელური მუშაობა
რას მოელიან დამსაქმებლები ახალი
თანამშრომლებისგან
განაცხადი სამსახურში აყვანის თაობაზე: CV და
სამოტივაციო წერილი
შესვენება
მომზადება გასაუბრებისათვის, სამსახურში
დაქირავებასთან დაკავშირებით
ჩემი გეგმა სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებით
დასკვნა და შეფასება

ჯგუფური მუშაობის წესები






ერთი საუბრობს, დანარჩენები უსმენენ
პატივი ეცით ერთმანეთს
გაუზიარეთ ერთმანეთს ის მოსაზრებები, რასაც ჩათვლით საჭიროდ
მობილური ტელეფონი გამორთულია
შესვენება – ორჯერ, 10 წუთით

სესიისგან მიღებული დამატებითი სარგებელი
ამ სესიის მსვლელობისას, თქვენ შეიძენთ შემდეგს:







ახალ ინფორმაციასა და ცოდნას;
ახალ მეგობრობებს (სოციალური ქსელი);
ახალიდეებს;
ჯგუფის მხარდაჭერას;
ინდივიდუალურ რჩევასა და დახმარებას;
სიტუაციის სხვადასხვა კუთხიდან აღქმის უნარს.

არ დაგავიწყდეთ: ის, თუ რამდენ ცოდნასა და სარგებელს შეიძენთ ამ სესიის შედეგად,
დამოკიდებულია თქვენს სურვილზე, რომ ისწავლოთ და ითანამშრომლოთ სხვებთან.
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ჩემი კარიერული პროფილი

ინსტრუქციები
განუმარტეთ, რომ სამუშაოს წარმატებული ძიებისათვის, პიროვნებამ უნდა
იცოდეს, თუ რისი შეთავაზება შეუძლია მას მომავალი დამსაქმებლისათვის,
განათლების, სამუშაო გამოცდილების, უნარჩვევების, პირადი თვისებების,
ინტერესების და ა. შ. კუთხით. სამუშაო თანამდებობასთან დაკავშირებით
განაცხადის შეტანამდე, პიროვნებამ უპირველეს ყოვლისა უნდა მოაგროვოს
საკუთარიმტკიცებულებები წარსული მიღწევების შესახებ.
დაურიგეთ მონაწილეებს შესაბამისი სამუშაო ფურცელი და საწერი კალმები, თუ
მათ ისინი არა აქვთ.
პირველ რიგში, სთხოვეთ მონაწილეებს, რომ შეავსონ სამუშაო ფურცლები
განათლების დონის და დამატებითი ტრენინგის შესახებ. ურჩიეთ მათ, რომ
სახლში გადაამოწმონ ნებისმიერი გამოტოვებული ინფორმაცია და დაასრულონ
სამუშაო ფურცელი, თუ ეს არ მოხდა სესიის განმავლობაში. ხაზი გაუსვით იმას,
რომ მოცემულ სამუშაო ფურცელზე ასახული ინფორმაცია დაეხმარებათ მათ CVის მომზადებაში. ჰკითხეთ მათ, გააჩნიათ თუ არა რაიმე შეკითხვები.
ხანგრძლივობა: 5 წუთი
დასრულების შემდეგ, ჰკითხეთ მონაწილეებს, თუ რა სახის დამატებით
ტრენინგში მიუღიათ მონაწილეობა. აღნიშნული ინფორმაციის გაზიარება
შესაძლოა დაეხმაროს სხვა მონაწილეებს იმ კონკრეტული ტრენინგების
გახსენებაში, რომლებშიც მათ ასევე შეიძლება მიღებული ჰქონდეთ მონაწილეობა.
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განათლების დონე
დავალება: თუ შეიძლება დააკონკრეტეთ ყველა ის საგანმანათლებლო
დაწესებულება, სადაც სწავლობდით და იქ მიღებული განათლება.
დაწყებითი

(დაწყებითი სკოლა)
სკოლის და ქალაქის დასახელება

_დან _მდე

არასრული საშუალო

(საბაზისო)

სკოლის და ქალაქის დასახელება

_დან _მდე

დიპლომი

საშუალო ან პროფესიული განათლება
სკოლის და ქალაქის დასახელება

_დან _მდე

დიპლომი

_დან _მდე

დიპლომი

საშუალოს შემდგომი

(ტექნიკური/პროფესიული განათლება)
სკოლის და ქალაქის დასახელება

უმაღლესი

(საუნივერსიტეტო/ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; დიპლომირებული
სპეციალისტი/მაგისტრის აკადემიური ხარისხი/დოქტორის აკადემიური ხარისხი)
დაწესებულების და ქალაქის
დასახელება

_დან _მდე

დიპლომი

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ დაგისრულებიათ განათლების გარკვეული ეტაპი, თუ
შეიძლება დააკონკრეტეთ, რა დაასრულეთ წარმატებით (მაგ. ბაკალავრის აკადემიური
ხარისხი - წარმატებით დასრულებულია I წელი).

დაწესებულების და ქალაქის
დასახელება

_დან _მდე

დიპლომი
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დამატებითი ტრენინგები
დავალება: თუ შეიძლება დააკონკრეტეთ ნებისმიერი ტრენინგის კურსები,
რომლებსაც დაესწარით და დაასრულეთ (მაგ. სამკერვალო; Microsoft
Office-ის კურსი; კომუნიკაციის ტრენინგი; ინგლისური ენის ზოგადი
ცონდის კურსი და ა. შ.)
დასახელება

დასწრების დრო

შეძენილი ცოდნა

სამუშაო გამოცდილება

ინსტრუქციები
დაურიგეთ მონაწილეებს სამუშაო ფურცელი სათაურით „სამუშაო
გამოცდილება“. სთხოვეთ მონაწილეებს, რომ დაფიქრდნენ საკუთარი
წარსული სამუშაო გამოცდილების შესახებ. სთხოვეთ მათ, რომ ჯერ
ჩამოთვალონ საკუთარი ის სამუშაო გამოცდილება, რომელიც მათ
მიიღეს დასაქმების პროცესში (ოფიციალური დასაქმება, როდესაც მათ
გააჩნდათ შრომითი ხელშეკრულება). შეავსეთ სამუშაო ფურცელი
განათლების დონისა და დამატებითი ტრენინგის შესახებ. სამუშაოზე
აყვანაზე განაცხადის შევსებისას ან დასაქმების გასაუბრების დროს,
მნიშვნელოვანია, რომ წარმოვაჩინოთ არა მხოლოდ ის, თუ სად გვაქვს
ნამუშევარი, არამედ ასევე ის, თუ რა იყო ჩვენი კონკრეტული ამოცანები
და მიღწევები. მაგალითები:

“ოფიციანტად მუშაობისას, მე ყოველდღიურად ვუწევდი მომსახურებას საშუალოდ 100 სტუმარს. ვინაიდან ჩვენ გვყავდა ბევრი
უცხოელი სტუმარი, მე ვეკონტაქტებოდი მათ ინგლისურ და
რუსულ ენებზე. იმ მომენტის გათვალისწინებით, თუ რამდენ
დამატებით თანხას ტოვებნდნენ ისინი (საუბარია ე.წ. „ჩაი“ზე)ვფიქრობ, რომ კმაყოფილნი იყვნენ ჩემი მომსახურებით”.

უთხარით მონაწილეებს, რომ ოფიციალურ დასაქმებასთან დაკავშირებული ნაწილის დასრულების შემდეგ, მათ უნდა ჩამოთვალონ
ნებისმიერი სხვა სამუშაო გამოცდილება, რაც მათ შეიძინეს მოხალისედ
მუშაობის, სკოლაში პრაქტიკული მუშაობის თუ ნებისმიერი სხვა
სიტუაციის დროს. ხაზი გაუსვით, რომ მნიშვნელოვანია წარმოვაჩინოთ
მომავალ დამსაქმებლებთან ნებისმიერი ის ცოდნა, რაც გაგვაჩნია,
ვინაიდან პრაქტიკული გამოცდილება ფასობს შრომის ბაზარზე.
მოცემული სავარჯიშოს ფარგლებში, მონაწილეებმა უნდა ჩამოთვალონ
ყველა ის სამუშაო გამოცდილება, რაც მათ დააგროვეს. თუმცა,
კონკრეტულ სამუშაო თანამდებობაზე განაცხადის შეტანისას, მათ უნდა
შეიტანონ საკუთარ CV-სა და სამოტივაციო წერილში მხოლოდ ის, რაც
შეესაბამება ამ კონკრეტულ სამუშაო თანამდებობას
ჰკითხეთ მათ, გააჩნიათ თუ არა რაიმე შეკითხვები.
ხანგრძლივობა: 5 წუთი
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დავალება: თუ შეიძლება, ჩამოთვალეთ დასაქმების პერიოდში შეძენილი
სამუშაო გამოცდილება.
კომპანიის/დამსაქმებლის
სახელი და მისამართი

მუშაობის
პერიოდი
_დან
_მდე

სამუშაო
პოზიცია/თანამდებობა

სამუშაო
მოვალეობები
(კონკრეტულად
რა
გევალებოდათ)

მიღწევები

სხვა სამუშაო გამოცდილება
თუ შეიძლება, დააკონკრეტეთ ნებისმიერი სხვა სამუშაო გამოცდილება, რომელიც თქვენ
შეიძინეთ მოხალისედ მუშაობისას ან სტუდენტობის დროს შესრულებული პრაქტიკული
მუშაობისას, ჰობის სახით და ა. შ.
კომპანიის/
ორგანიზაციის
სახელი და
მისამართი

მუშაობის
პერიოდი
_დან _მდე

სამუშაო
პოზიცია/თანამდებობა

სამუშაო
მოვალეობები
(კონკრეტულად
რა
გევალებოდათ)

მიღწევები
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უნარები

ინსტრუქციები
ქვემოთ მოცემული ტექსტის შესაბამისად, განუმარტეთ მათ, თუ რატომ არის
მნიშვნელოვანი უნარჩვევები. განუმარტეთ მათ სხვაობა ზოგად (ტრანსფერულ)
უნარჩვევებსა და კონკრეტულ (ტექნიკურ) უნარჩვევებს შორის და უჩვენეთ მათ
ქვემოთ მოცემული მაგალითები.
დაურიგეთ მათ შესაბამისი სამუშაო ფურცელი.
ხანგრძლივობა: 5 წუთი.
თქვენ
შეგიძლიათ
ჰკითხოთ
მონაწილეებს,
თუ
რომელი
ზოგადი
(ტრანსფერული) და ასევე რომელი კონკრეტული უნარჩვევები გააჩნიათ?
წაახალისეთ ისინი, რომ გააგრძელონ ფიქრი საკუთარი უნარჩვევების შესახებ
ასევე სესიის შემდეგ და გააფართოვონ ჩამონათვალი.

თქვენი უნარ-ჩვევები მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ისინი წარმოადგენენ იმას, რისი კეთებაც
ან შესრულებაც თქვენ იცით. ისინი წარმოადგენენ თქვენს უპირატესობებს შრომის
ბაზარზე და იმ სამუშაო პოზიციისათვის, რომელზეც თქვენ გადაწყვიტეთ განაცხადის
შეტანა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ როგორ წარადგინოთ საკუთარი
უნარჩვევები, ვინაიდან თქვენ დაგჭირდებათ მათი რაც შეიძლება ზუსტად აღწერა
მომავალი დამსაქმებლისათვის.
ზოგიერთი უნარჩვევა არის ზოგადი ან ტრანსფერული და თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ
ისინი, სამუშაოსთან დაკავშირებულ მრავალ სიტუაციაში.
ზოგიერთი ზოგადი უნარჩვევა, რომლებთან დაკავშირებთაც ყველაზე ხშირად არსებობს
მოლოდინი:
ვერბალური კომუნიკაცია
გუნდური მუშაობა

შეგეძლოთ საკუთარი იდეების მკაფიოდ და თავდაჯერებულად გამოხატვა საუბრისას.
ჯგუფში თავდაჯერებულად მუშაობა.

კომერციული
გათვითცნობიერება

იმ კომერციული რეალობის გათვითცნობიერება, რომელიც
ახდენს ზეგავლენას ორგანიზაციაზე.

ანალიზი და კვლევა

ინფორმაციის სისტემატიურად შეგროვება, ფაქტებისა და
პრინციპების განსაზღვრის მიზნით. პრობლემების მოგვარება.
ინიციატივი გამოჩენის უნარი, შესაძლებლობების იდენტიფიცირება და პროაქტიულობა იდეებისა და პრობლემებს
მოგვარების გზების წამოწევისას.
საქმიანობის განხორციელების მტკიცე მოტივაცია. საქმის
კეთება და შესაბამისი უკეთესი გზების გამუდმებით ძიება.

ინიციატივა/
თვითმოტივაცია
სტიმული
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წერილობითი კომუნიკაცია
დაგეგმვა და ორგანიზება
მოქნილობა
დროის მართვა

საკუთარი აზრის წერილობით მკაფიოდ ჩამოყალიბების
უნარი.
საქმიანობის დაგეგმვის და მისი ეფექტურად განხორციელების უნარი.
წარმატებით ადაპტირება ცვალებადი სიტუაციებისა და
გარემოს მიმართ.
დროის ეფექტურად მართვა, ამოცანების პრიორიტეტების
მიხედვით დალაგება და მუშაობისას ვადების დაცვის
უნარი.

თუმცა, არსებობს ასევე უნარები, რომლებიც არის კონკრეტული, გარკვეული ტიპის
სამსახურების ან სამუშაო სფეროების მიხედვით. ასეთი სპეციფიურიან ტექნიკური
უნარჩვევების მაგალითები მოიცავს კონკრეტულ აპარატურასთან მუშაობის უნარს,
კონკრეტული კომპიუტერული პროგრამების ცოდნას და მართვის გარკვეული ტიპის
მოწმობის მოპოვებას. ვინაიდან ეს უნარჩვევები კონკრეტულია, რთულია მათი გადატანა
ერთი სამუშაო ადგილიდან მეორეზე. მაგალითად, ადამიანებთან მუშაობისათვის თქვენ
დაგჭირდებათ სხვა ტიპის უნარჩვევები, ვიდრე ნივთებთან ან აღჭურვილობასთან
მუშაობისას.
ჩვეეულებრივ, დამსაქმებლები უკვე ვაკანსიაში განსაზღვრავენ კონკრეტული ტიპის
უნარჩვევებს, რომლებიც საჭიროა გარკვეული სამუშაოსათვის. იმ კანდიდატებს,
რომლებიც ყველაზე მეტად შეეფერებიან დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილ უნარჩვევებს,
ექნებათ საუკეთესო შანსები იმისათვის, რომ ისინი მიიწვიონ დამსაქმებელთან
გასაუბრებაზე.
ზოგიერთი ამ უნარჩვევების შეძენა ხდება საგანმანათლებლო ან ტრენინგ-პროგრამებზე
დასწრების გზით. სხვა უნარების შეძენა შესაძლებელია სამუშაო ადგილზე,
გამოცდილების საფუძველზე სწავლის გზით.
კონკრეტული უნარჩვევების მაგალითები:
ნივთებთან
მუშაობისას

აწყობა-მონტაჟი, მშენებლობა, აღჭურვილობასთან მუშაობა,
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებთან მუშაობა, სარემონტო
სამუშაოები, კონკრეტული ინსტრუმენტების გამოყენება და ა. შ.

ადამიანებთან
მუშაობისას

დახმარება, დაცვა, კონსულტირება, კონფლიქტების მოგვარება,
აქტიური მოსმენის უნარჩვევები, მენტორობა, დარწმუნება და
მოლაპარაკებები, ზედამხედველობა, სწავლება, „ქოუჩინგი“,
ტოლერანტობა,
ჯგუფური
მუშაობა,
განმარტება,
ახსნა,
დადებითი მოპყრობა სხვების მიმართ, გასაუბრების უნარჩვევები
და ა. შ.
სიზუსტის გადამოწმება, მონაცემთა კლასიფიცირება, მონაცემთა
შედარება, კონტროლი, დათვლა, არქივირება და ა. შ.
დაგეგმვა, ხელმძღვანელობა, თანამშრომელთა მოტივირება,
დავალებების დელეგირება, პრობლემების მოგვარება და ა. შ.

მონაცემებთან
მუშაობისას
მენეჯმენტის
უნარჩვევები
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დავალება: რომელი უნარჩვევები გაგაჩნიათ ზემოთ ჩამოთვლილიდან?
ჩამოწერეთ
მინიმუმ 3 ზოგადი/ტრანსფერული და 3 სამუშაოსთან
დაკავშირებული კონკრეტული უნარი, რომლის შეტანაც შეგიძლიათ
თქვენს CV-სა და სამოტივაციო წერილში.

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

პიროვნული– სამუშაოსთან დაკავშირებული თვისებები
ინსტრუქციები
ქვემოთ მოცემული ტექსტის შესაბამისად, განუმარტეთ მათ, თუ რატომ არის
მნიშვნელოვანი პიროვნული თვისებები. განიხილეთ დადებითი პიროვნული
თვისებები და სთხოვეთ მათ, რომ შეასრულონ შესაბამისი ამოცანა. ასევე ურჩიეთ
მათ, რომ დაფიქრდნენ უარყოფითი თვისებების შესახებ და თუ რა გავლენა
შეიძლება მოახდინონ ამ თვისებებმა მათ საქმიანობაზე სამუშაოს ძიების კუთხით
ან მათ მიერ სამუშაოს შესრულების სამომავლო დონეზე.
დაურიგეთ მათ შესაბამისი სამუშაო ფურცელი.
ხანგრძლივობა: 5 წუთი.
თქვენ შეგიძლიათ ჰკითხოთ მონაწილეებს, თუ რომელი ზოგადი (ტრანს-ფერული)
და ასევე რომელი კონკრეტული უნარჩვევები გააჩნიათ? წაახალისეთ ისინი, რომ
გააგრძელონ ფიქრი საკუთარი უნარჩვევების შესახებ ასევე სესიის შემდეგ და
გააფართოვონ ჩამონათვალი.

პიროვნული თვისებები ასევე მნიშვნელოვანია სამუშაოს ეფექტური მოძიების და
წარმატებული მუშაობის პროცესში.
ქვემოთ ჩამოთვლილია ზოგიერთი პიროვნული თვისება, რომელიც შესაძლოა სათანადო
(გამოსადეგი) იყოს თქვეს მიერ მომავალი დასაქმებლისათვის საკუთარი თავის წარდგენის
პროცესში:
ზუსტი
ადაპტირებადი
ამბიციური
ანალიტიკური
საქმიანი
მშვიდი
შესაძლებლობების
მქონე

ყურადღებიანი, ფრთხილი, არ უშვებს შეცდომებს
შეუძლია ადაპტირება ახალ გარემოსთან; შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელება ახალი პირობების შესაბამისად
აღსავსეა ამბიციით, „რაღაცის კეთების“ ძლიერი სურვილით.
ანალიტიკური მეთოდების გამოყენება; საგნების დაყოფა
ნაწილებად ან ელემენტებად
პრაქტიკული, სისტემატიური
სიმშვიდე, სიწყნარე, არ წუხდება
გააჩნია სათანადო უნარჩვევები/შესაძლებლობა
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ფრთხილი
კომპეტენტური
კოლეგიალური
საქმის ერთგული
მიზანდასახული
ეფექტური
ენერგიული
მონდომებული
მოქნილი
ბეჯითი
დამოუკიდებელი
ინოვაციური
მოტივირებული

ორგანიზებული
მომთმენი
ადამიანებზეორიენტირებული
პრაქტიკული
პროდუქტიული
საიმედო
პასუხისმგებლობის
მქონე

წინდახედული,
ადეკვატური კვალიფიკაციის, უნარის მქონე
კარგად მუშაობს სხვებთან ერთად
მიზნების და პროფესიის ერთგული
მტკიცედ მიჰყვება პროცესს
კომპეტენტური, უნარიანი, შეუძლია შედეგების მიღწევა
აქტიური, სიცოცხლით აღსავსე
ძლიერი ინტერესი, მონდომებულობა
ადაპტირებადი
მუშაობს ენერგიულად
დამოუკიდებლად, მუდმივი ზედამხედველობის გარეშე მუშაობის
უნარი
ცვლილებების განხორციელება, რაღაც ახლის დანერგვა
შინაგანი მიზეზი ნებისმიერი ქმედებისათვის; როგორც
მაგალითად შიმშილი შეიძლება გახდეს მოტივაცია
მუშაობისათვის
მოწესრიგებული
მშვიდი
სიამოვნებს ადამიანებთან ერთად მუშაობა/ყოფნა
გააჩნია მიდრეკილება ან შესაძლებლობა სასარგებლო ქმედებასთან
დაკავშირებით, არ ფიქრობს ზედმეტს
სამუშაო პროდუქციის წარმოების ტენდენცია
სანდო
შეუძლია რაციონალური ქცევა, საიმედოა

დავალება: შეარჩიეთ ის დადებითი პიროვნული თვისებები, რაც ყველაზე
მეტად შეგესაბამებათ (მინიმუმ 5)

……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
უარყოფითი პიროვნული თვისებები
რა შეიძლება აღვნიშნოთ უარყოფით პიროვნული თვისებებთან დაკავშირებით, მაგალითად ისეთები, როგორიცაა ცუდი ხასიათი, გულმავიწყობა, სიზარმაცე, პასიურობა ან
გადაწყვეტილების რთულად მიღება და ა. შ.?
ყველას გააჩნია გარკვეული უარყოფითი პიროვნული თვისებები, ვინაიდან არავინ არის
უნაკლო. მნიშვნელოვანია, რომ ვათვითცნობიერებდეთ ამ თვისებებს და დავფიქრდეთ,
თუ რა უარყოფითი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ მათ სამუშაოს წარმატებული ძიების
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პროცესზე. აღნიშნული დამოკიდებულია თქვენი სამომავლო მუშაობის სფეროსა და
სამუშაო გარემოზე:
 ცუდი ხასიათი შესაძლოა არ იყოს პერსპექტიული პიროვნული თვისება, ადამიანებთან მუშაობის კუთხით.
 მაგალითად, უყურადღებობა არის ისეთი პიროვნული თვისება, რომელიც არ
გამოგვადგება მონაცემებთან მუშაობისას.
გასაუბრების დროს, დამსაქმებელმა შესაძლოა დაგისვათ შეკითხვა თქვენი სუსტი
მხარეების შესახებ. არ იქნება კარგი, თუ თქვენ უპასუხებთ: „მე არ გამაჩნია სისუსტეები“.
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ დავფიქრდეთ და მოვამზადოთ პასუხები
ამგვარ შეკითხვებზე.

დავალება: დაფიქრდით თქვენი უარყოფითი თვისებების შესახებ და
შესაძლებელია თუ არა, რომ მათ საფრთხის ქვეშ დააყენონ თქვენთვის
სასურველი სამსახურის მოძიების პროცესი.

რისი კეთება გსურთ და სად გინდათ მუშაობა?
ეს არის ის შეკითხვები, რომლებზეც უნდა გასცეთ პასუხი იმისათვის, რომ იცოდეთ, სად
და როგორ მოიძიოთ სამუშაო ან დასაქმება.

ინსტრუქციები
სთხოვეთ მონაწილეებს, რომ დაფიქრდნენ, თუ სად ან როგორ გარემოში სურთ
მუშაობა. ყველა ადამიანს გააჩნია გარკვეული მოლოდინი ამ კუთხით. ჩვენი ყველა
სურვილი იშვიათად სრულდება, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი მნიშვნელოვანია და
შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს ჩვენს გადაწყვეტილებაზე იმასთან
დაკავშირებით, შევიტანოთ თუ არა განაცხადი კონკრეტულ ვაკანსიაზე.
მაგალითები:
ახალგაზრდა დედას სამუშაო დღეების განმავლობაში ყავს ბავშვის
მომვლელი, მაგრამ შაბათ-კვირას აქვს ბავშვის დატოვების პრობლემა.
შესაბამისად, იგი ეძებს მხოლოდ ისეთ სამსახურს, სადაც არ იქნება საჭირო
შაბათ-კვირას მუშაობა.
თუმცა ერთ ადამიანს შესაძლოა უნდოდეს სამსახური, სადაც მას ექნება
მაღალი დონის პასუხისმგებლობა, მეორე ადამიანს შესაძლოა არ სურდეს
ამდენი პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე.
დაურიგეთ მათ შესაბამისი სამუშაო ფურცელი.
ხანგრძლივობა: 5 წუთი.
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კომპანია,
ორგანიზაცია
თანამშრომლები

ხელფასი

თანამდებობა

რა მინდა?

სამუშაო დრო

სამუშაო
მოვალეობები

პასუხისმგებლობები

ჩემი დასაქმების/კარიერული მიზნები
ინსტრუქციები
გააცანით მათ ქვემოთ მოცემული საკითხები (შესავალი).
რეკომენდირებულია, რომ წარუდგინოთ მათ შრომის ბაზარზე ყველაზე
ხშირად მოთხოვნადი სპეციალობები/პროფესიები. ასევე, სასარგებლო
იქნებოდა, რომ წარვუდგინოთ მათ ისეთი სამუშაოს მაძიებლის მაგალითი,
ვინც იპოვა ისეთი სამუშაო, რომელიც განსაზღვრული იყო როგორც მისი
დასაქმების მეორე მიზანი.
დაურიგეთ მონაწილეებს შესაბამისი სამუშაო ფურცელი და სთხოვეთ მათ, რომ
განსაზღვრონ დასაქმების მინიმუმ 2, მაგრამ უმჯობესია 3 მიზანი.
ხანგრძლივობა: 5 წუთი.

დასაქმების/კარიერული მიზნები ასახავენ ჩვენს ინტერესებსა და სურვილებს, მაგრამ
ასევე ჩვენს შესაძლებლობებს. ეს მიზნები უნდა იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული და
მიღწევადი, რაც ნიშნავს, იმას რომ ისინი მოვარგოთ შრომის ბაზარზე არსებულსიტუაციას
და გარემოს.
თითოეულ პიროვნებას შეუძლია იმუშაოს მრავალი სხვადასხვა პროფესიით, თუმცა იგი
სავარაუდოდ ვერ იქნება ერთნაირად წარმატებული ყველა ამ პროფესიაში. მიუხედავად
ამისა, დასაქმების შანსების გაზრდის მიზნით, თქვენ უნდა გააფართოვოთ ის სფეროები,
რომლებშიც ეძებთ სამსახურს.
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დასაქმების მიზნების განსაზღვრის პროცესში, თქვენ უნდა მიიღოთ მხედველობაში
შემდეგი:








თქვენი საქმიანობა/პროფესია და განათლების დონე
სამუშაო გამოცდილება
ცოდნა, უნარჩვევები, რომლებიც გაგაჩმიათ კონკრეტული სამსახურებისათვის
თქვენი ინტერესი
პიროვნული თვისებები
პოტენციური ბარიერები, რომლებსაც შესაძლოა გადააწყდეთ გარკვეული სამუშაოს
შესრულებისას
შრომის ბაზარზე ამჟამად არსებული მოთხოვნა, სასურველ სამუშაო სფეროში

რეკომენდირებულია, რომ თქვენ გაგაჩნდეთ დასაქმების 3 მიზანი, თუ ეს შესაძლებელია:

დასაქმების I
მიზანი

დასაქმების II
მიზანი

დასაქმების III
მიზანი

დასაქმების
ყველაზე დიდი
სურვილი;
არსებობს
სამსახურის
შესაძლებლობები

ინტერესი
ოდნავ
ნაკლებია,
მაგრამ მეტია
დასაქმების
შანსები

სათადარიგო
გეგმა

დავალება: თუ შეიძლება, განსაზღვრეთ თქვენი დასაქმების მიზნები:

1……………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………….
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ჩემი დასაქმების/კარიერული პროფილი
ინსტრუქციები
საბოლოოდ, სთხოვეთ მონაწილეებს, რომ მოამზადონ საკუთარი კარიერული
პროფილის პრეზენტაცია, აქამდე შეგროვებული მთელი ინფორმაციის
საფუძველზე და ქვემოთ მოცემული დიაგრამის გამოყენებით.
დაურიგეთ მონაწილეებს შესაბამისი სამუშაო ფურცელი
დრო მომზადებისათვის: 3 წუთი
დრო პრეზენტაციისათვის: 2 წუთი თითოეულ მონაწილეს
მოახდინეთ რეაგირება თითოეულ პრეზენტაციაზე. რეაგირება უნდა იყოს
პოზიტიური და კონსტრუქციული. თქვენ შეგიძლიათ წაახალისოთ
მონაწილეები, რომ დაამატონ გარკვეული ელემენტები, რაც თქვენ შეამჩნიეთ
სესიის დროს, მაგრამ რისი აღნიშვნაც მათ დაავიწყდათ, ან რასაც ვერ
ათვითცნობიერებენ.

დავალება: თუ შეიძლება, მოამზადეთ და წარადგინეთ თქვენი დასაქმების/კარიერული პროფილი, ქვემოთ მოცემული სქემის მიხედვით:

ჩემი დასაქმების/კარიერული მიზნები
1…….
2…….
3……..

განათლება/პროფესია

ინტერესი
ჩემი
უპირატესობებიშ
რომის ბაზარზე

პირადი
თვისებები

სამუშაო
გამოცდილება

უნარჩვევები
დამატებითი
ტრენინგი
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2. სად მოვიძიოთ სამსახური ან
დასაქმება
ინსტრუქციები
გააცანით მათ ქვემოთ მოცემული საკითხები (შესავალი). განუმარტეთ მათ, თუ რას
ნიშნავს ღია და ფარული შრომის ბაზარი.
განიხილეთ ქვემოთ მოცემული შეკითხვები, ჯგუფის წევრებთან ერთად.
გააგრძელეთ დისკუსია დამსაქმებლებისა და ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის
წყაროების თაობაზე. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ გამოვიყენოთ „ბრეინსთორმინგის“
მიდგომა და დავხატოთ დიაგრამა ფლიპჩარტზე ან დაფაზე.
დაურიგეთ მონაწილეებს აღნიშნული ინფორმაციის შემცველი სამუშაო ფურცელი.
ხანგრძლივობა: 10 წუთი.

ახლა, როდესაც თქვენ უკვე განსაზღვრეთ საკუთარი დასაქმების მიზნები და
გათვითცნობიერებული გაქვთ თქვენი უპირატესობები შრომის ბაზარზე, შესაბამისად
უნდა გაიგოთ, სად მოიძიოთ სამსახური/დასაქმება და როგორ.
პასუხი ამ შეკითხვაზე შეგვიძლია ვიპოვოთ ჯერ სხვა შეკითხვაზე პასუხის გაცემის გზით:
როგორ ეძებენ დამსაქმებლები ახალ თანამშრომლებს?


ისინი ეძებენ ახალ თანამშრომლებს ვაკანსიების მეშვეობით;



ისინი ეკითხებიან საკუთარ კოლეგებს, ნათესავებს და მეგობრებს პოტენციური
კანდიდატების შესახებ. მათ შესაძლოა დაასაქმონ შესაფერისი კანდიდატი,
ვაკანსიის გამოქვეყნების გარეშეც კი;



ისინი ქირაობენ კერძო სააგენტოებს (რა მომსახურებაც ჩვეულებრივ არ არის
უფასო).

ღია შრომის ბაზარი
იმ შემთხვევაში, თუ ხდება ვაკანსიების გამოქვეყნება, ჩვენ ვსაუბრობთ ღია შრომის
ბაზრის შესახებ.
გამოქვეყნებულ ვაკანსიებში მითითებულია, ვინ არის დამსაქმებელი, რა ესაჭიროება მას,
როგორია მოთხოვნები ვაკანტური თანამდებობისათვის და ჩვენ ასევე ვიცით,
სავარაუდოდ მაინც, თუ როდის დაიწყება მუშაობა, რა არის მოსალოდნელი ხელფასი და
ა. შ.
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ფარული შრომის ბაზარი
თუმცა, არსებობს სამსახურის ან დასაქმების ასევე სხვა შესაძლებლობაც. იგი გულისხმობს
არა უბრალოდ ვაკანსიების გამოქვეყნების ლოდინს, არამედ ასევე დასაქმების
შესაძლებლობების ძიებას. ეს ნიშნავს პოტენციური დამსაქმებლების ძიებას, რომლებსაც
ჯერ არ გამოუქვეყნებიათ ვაკანსიები, მაგრამ შესაძლოა სამომავლოდ დასჭირდეთ თქვენი
კვალიფიკაციის, უნარჩვევებისა და სამუშაო გამოცდილების მქონე თანამშრომელი. ამ
პროცესს ეწოდება სამუშაოს ძიება ფარულ შრომის ბაზარზე.
მაგალითი:


ორსული თანამშრომელი გავა დეკრეტულ შევებულებაში რამდენიმე თვეში.
იქნებოდა თუ არა ეს შესაძლებლობა თქვენთვის, რომ წარუდგინოთ თქვენი
კარიერული პროფილი და დაინტერესება დამსაქმებელს მანამდეც კი, სანამ იგი
გამოაცხადებს ვაკანსიას? ღირს, რომ ვცადოთ. დამსაქმებელმა შესაძლოა მეტი
ყურადღება დაუთმოს თქვენს განაცხადს, ვიდრე როდესაც მან უნდა განიხილოს 50
განაცხადი, რომელიც მიიღო გამოქვეყნებული ვაკანსიის საპასუხოდ.



თქვენ შეიტყვეთ, რომ კომპანია, რომელშიც თქვენ გსურთ მუშაობა, ახლო
მომავალში ხსნის ახალ ფილიალს. იქნებოდა თუ არა ეს შესაძლებლობა
თქვენთვის, რომ წარუდგინოთ თქვენი პროფილი და დაინტერესება დამსაქმებელს
მანამდეც კი, სანამ იგი გამოაცხადებს ვაკანსიას?
დისკუსია:
 როგორია ჯგუფის აზრი სამუშაოს ამ ტიპის ძიებასთან
დაკავშირებით?


გააჩნია თუ არა ვინმეს ფარულ შრომის ბაზარზე ძიების
გარკვეული გამოცდილება?

დამსაქმებლებისა და ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის წყარო
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ეძიოთ სამუშაო ასევე ფარულ შრომის
ბაზარზეც, თქვენ უნდა იცოდეთ, ვინ არიან დამსაქმებლები იმ სფეროში, რომელშიც
თქვენ ეძებთ სამსახურს.

trening saxemZRvanelo

159

სად ვეძებოთ ვაკანსიები ან პოტენციური დამსაქმებლები?

საქსტატი

კერძო დასაქმების
სააგენტოები

თქვენი ქსელი

WorkNet

სოციალური
მომსახურების სააგენტო
– ადგილობრივი ცენტრის
ვაკანსიების დაფა

პოტენციური
დასაქმების ან
დამსაქმებლების
შესახებ ინფორმაციის
წყარო

დასაქმების
ფორუმები

ინტერნეტი
ტელევიზია, რადიო

გაზეთები

ინფორმაციის დამატებითი წყაროები:
ვებ-გვერდები:

გაზეთები:

რადიო

www.jobs.ge
www.hr.ge
www.hr.gov.ge
www.myjobs.ge
www.dasaqmeba.ge
www.saqme.ge
www.gancxadebebi.ge
www.jobs24.ge
www.myvacancy.ge
www.jobgeo.ge
www.cv.ge
www.gjobs.ge
www.biznes.ge
www.teacherjobs.ge
www.directory.ge
www.geobazari.com
www.axalisaqme.ge
www.1infoshop.com
www.gadia.ge

“სიტყვა და საქმე”

რადიო FM 95.1, 18:30
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“კვირის პალიტრა”
“რეზონანსი”

3. ქსელური მუშაობა
ინსტრუქციები
გააცანით მათ ქვემოთ მოცემული საკითხები (შესავალი), როგორც ეს ქვემოთ
არის განმარტებული.
გამოიყენეთ აქტიური მეთოდები, მაგალითად შემდეგ შეკითხვაზე პასუხის
გაცემისას: »როგორ შეუძლიათ მათ თქვენი დახმარება?«
ჰკითხეთ მონაწილეებს, გააჩნიათ თუ არა მათ მსგავსი გამოცდილება,
როდესაც მათ მიიღეს ვიღაცისაგან სასარგებლო ინფორმაცია.
დაურიგეთ მათ შესაბამისი სამუშაო ფურცელი.
ხანგრძლივობა: 10 წუთი.

ქსელური მუშაობა არის სამუშაოს ძიების ისეთი ფორმა, რომლის საფუძველიც არის ის
კონტაქტები, რომლებიც გააჩნია პიროვნებას. ყველა თქვენგანს ჰყავს გარკვეული
ნაცნობები, კლასელები, ყოფილი კოლეგები, ნათესავები, ყოფილი კლიენტები და ა. შ.
ისინი წარმოადგენენ თქვენს ქსელს. მათ შეუძლიათ დაგეხმარონ. რა თქმა უნდა, თქვენ
ვერ გექნებათ მოლოდინი, რომ ისინი თქვენს მაგივრად მოძებნიან სამსახურს, მაგრამ მათ
შესაძლოა გააჩნდეთ ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლო იქნება თქვენს მიერ სამუშაოს
ძიების პროცესში.
როგორ შეუძლიათ მათ თქვენი დახმარება?





ინფორმაციით, რომელიც ეხება კონკრეტულ კომპანიას ან დამსაქმებელს, რაც
დაგეხმარებათ იმის გაგებაში, თუ რა არის ამ კონკრეტული კომპანიის ან
დამსაქმებლის მოთხოვნები;
ინფორმაციით კომპანიის გეგმების შესახებ, მის გაფართოებასთან და ახალი
თანამშრომლების დაქირავებასთან დაკავშირებით;
ინფორმაციით იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი თანამშრომელი აპირებს დეკრეტულ
შვებულებაში ან პენსიაზე გასვლას და კომპანიას დასჭირდება მისი შემცვლელი და
ა. შ.

როგორ მივუდგეთ ქსელურ მუშაობას?
მოამზადეთ იმ პირთა სია, რომლებსაც შეუძლიათ დაგეხმარონ;
განიხილეთ, თუ როგორ შეუძლია თქვენი დახმარება თითოეულ პიროვნებას;
დაამყარეთ მათთან კონტაქტი და შეატყობინეთ, რომ თქვენ ეძებთ სამსახურს;
უთხარით მათ, რომ თქვენ მადლობელი იქნებით ნებისმიერი ინფორმაციისათვის,
რომელიც დაკავშირებულია სამუშაოს ან დასაქმების შესაძლებლობასთან;
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შეგიძლიათ ასევე ჰკითხოთ მათ, იციან თუ არა კონკრეტული კომპანია ან
დამსაქმებელი, ვინაიდან თქვენ გჭირდებათ მეტი ინფორმაცია ამ კომპანიის
სამუშაო გარემოს და მოთხოვნების შესახებ. შესაძლოა ისინი იცნობდნენ სხვა
პიროვნებას, რომელიც მუშაობს აღნიშნულ კომპანიაში და ვინც შეძლებს
თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდებას;
გადაუხადეთ მადლობა იმ ადამიანს, რომელსაც დაუკავშირდით, მის
მიერდათმობილი დროისა და დახმარებისათვის.
თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ასევე მოახდინოთ მათ დასახმარებლად მზაობის
დემონსტრირება, როდესაც ეს საჭიროა. თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ადამიანი, რომელიც
თქვენზე დადებითი აზრისაა, უფრო მონდომებული იქნება რომ დაგეხმაროთ, ვიდრე
ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ ჰქონია ასეთი პოზიტიური გამოცდილება თქვენთან
დაკავშირებით.

კონტაქტების სია
თუ შეიძლება, სცადეთ გარკვეული კონტაქტების იდენტიფიცირება.
ჩამოწერეთ მინიმუმ 5 ადამიანის სახელები, ვისაც შეგიძლიათ
დაუკავშირდეთ.

შენიშვნა: თქვენ მოგვიანებით შეგიძლიათ შეავსოთ სხვა მონაცემები და
დაამატოთ კონტაქტები.
სახელი და გვარი

ტელეფონის ნომერი
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ელფოსტა,
ფეისბუქი

კომპანია,
რომელშიც იგი
მუშაობს

4. რას მოელიან დამსაქმებლები
ახალი თანამშრომლებისაგან
ინსტრუქციები
გააცანით მათ ქვემოთ მოცემული საკითხები (შესავალი).
წინასწარ მოამზადეთ ვაკანსიების მინიმუმ 2 (ორი) ან 3 (სამი) მაგალითი, რათა
შეგეძლოთ ჯგუფთან ერთად იმის გაანალიზება, თუ რომელი მათგანი არის გასაგები
და საინტერესო ჯგუფის წევრებისათვის.
დაურიგეთ მათ შესაბამისი სამუშაო ფურცელი, ვინაიდან მონაწილეებს შეუძლიათ
მისი გამოყენება, ვაკანსიაზე განაცხადის შეტანისათვის მომზადების პროცესში.
ხანგრძლივობა: 10 წუთი.

იმისათვის რომ შეგვეძლოს სამსახურში მიღებაზე კარგი განაცხადის მომზადება,
აუცილებელია გვესმოდეს, თუ კონკრეტულად რას მოელიან დამსაქმებლები ვაკანტურ
სამუშაო პოზიციებზე წარდგენილი კანდიდატებისაგან.
ყველაზე ხშირად, დამსაქმებლები მოელიან კანდიდატებისაგან შემდეგს:
რომ კანდიდატებს გააჩნიათ ცოდნა, უნარჩვევები, გამოცდილება და პიროვნულითვისებები, რომლებიც საჭიროა კონკრეტული სამუშაო თანამდებობისათვის - ეს
ყველაფერი ჩვეულებრივ განსაზღვრულია ვაკანსიაში.
ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გულდასმით უნდა წაიკითხოთ ვაკანსიის მოთხოვნები და
პირველ რიგში შეამოწმოთ, აკმაყოფილებთ თუ არა მათ. ზოგიერთ შემთხვევაში,
თქვენ შესაძლოა აღმოაჩინოთ, რომ თქვენ ვერ აკმაყოფილებთ ყველა მოთხოვნას.
თუ თქვენ ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ, რომ შეიტანოთ განაცხადი, შეეცადეთ
გაარკვიოთ, დამატებით რა შეგიძლიათ შესთავაზოთ მათ. გამოიყენეთ შანსი და
შეიტანეთ განაცხადი!
რომ კანდიდატები მოტივირებულნი არიან მათ კომპანიაში და ამ კონკრეტულ
თანამდებობაზე მუშაობასთან დაკავშირებით.
ეს ნიშნავს, რომ თქვენ კარგად უნდა იცნობდეთ როგორც კომპანიის, ასევე ამ
სამუშაო თანამდებობის მოთხოვნებს. კარგი იქნებოდა, თუ თქვენ მოიძიებთ რაც
შეიძლება მეტ ინფორმაციას კომპანიისა და თანამდებობის შესახებ. შეგროვებული
ინფორმაცია დაგეხმარებათ იმის გადაწყვეტაში, არის თუ არა ეს სამსახური
ნამდვილად სათქვენო. მხოლოდ მოტივირებულ კანდიდატებს შეუძლიათ კარგი
განაცხადის მომზადება და სამსახურში მიღებაზე გასაუბრების კარგად გავლა!

trening saxemZRvanelo

163

როგორ დავაკმაყოფილოთ ვაკანსიასთან დაკავშირებული მოთხოვნები?
ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ თქვენ გამოიყენოთ შემდეგი ფორმა:
დამსაქმებლის ღია
მოთხოვნები

როგორ დავამტკიცებ
ამას?

(განსაზღვრულია
ვაკანსიაში)

(სერტიფიკატები,
სამუშაო
გამოცდილების
დამადასტურებელი
დოკუმენტები და ა. შ.)

ძირითადი ტერმინები,
რომლებიც უნდა
გამოვიყენო ჩემს
განაცხადში

განათლება
სამუშაო გამოცდილება
დამატებითი ცოდნა
უნარჩვევები (ზოგადი და
კონკრეტულ სამუშაოსთან
დაკავშირებული უნარები)
ფარული მოთხოვნები
(დამატებითი ინფორმაცია,
რომელიც თქვენ
მოაგროვეთ დამსაქმებლის
შესახებ)

დავალება:


ვაკანსიის ნიმუშის ანალიზი, ჯგუფთან ერთად
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5.

განაცხადი სამსახურში აყვანის

თაობაზე
ინსტრუქციები
გააცანით მათ ქვემოთ მოცემული საკითხები (შესავალი), როგორც ეს ქვემოთ არის
განმარტებული.
განუმარტეთ მათ, თუ რა ეტაპები უნდა გავიაროთ სამუშაოზე განაცხადის შეტანისათვის
მომზადების პროცესში.
უჩვენეთ მათ CV-ის ფორმატი და განუმარტეთ, როგორ შევავსოთ თითოეული ველი. შეახსენეთ
მონაწილეებს, რომ მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ უკვე შეაგროვეს
მოცემული სესიის განმავლობაში.
განუმარტეთ მათ, რომ ისინი მოამზადებენ განაცხადს სამსახურში აყვანის თაობაზე და რომ
კარგი იქნება, თუ ისინი მოამზადებენ განაცხადს „რეალური“ დამსაქმებლისათვის და „რეალურ“
სამუშაო თანამდებობაზე, რაც ნიშნავს, რომ ისინი იცნობენ დამსაქმებლის მოლოდინს და
სამუშაო თანამდებობის მოთხოვნებს. იმისათვის, რომ ვუზრუნველყოთ მოცემული სავარჯიშოს
ძედმიწევნით შესრულება, კარგი იქნებოდა, რომ გაგვაჩნდეს მონაწილეთათვის ხელმისაწვდომი
ვაკანსიების გარკვეული რაოდენობა.
დაურიგეთ მონაწილეებს CV-ის ფორმატი და სთხოვეთ, რომ შეადგინო საკუთარი CV-ის
პროექტი. შეახსენეთ მონაწილეებს, რომ შეიტანონ CV-ში ის, რაც შეესაბამება კონკრეტულ
სამუშაო თანამდებობას და საინტერესოა დამსაქმებლისათვის.
მოცემული დავალებისათვის ხელმისაწვდომი დრო: 25 წუთი.
განიხილეთ მონაწილეებთან სამოტივაციო წერილი და მისი შინაარსი. დაურიგეთ მათ
შესაბამისი ფორმატი და სთხოვეთ, რომ მოამზადონ საკუთარი სამოტივაციო წერილი. შეახსენეთ
მათ, რომ შეიტანონ წერილში ყველაფერი, რამაც შესაძლოა მიიპყროს დამსაქმებლის ყურადღება
მოცემული დავალებისათვის ხელმისაწვდომი დრო: 25 წუთი.
გაუწიეთ მხარდაჭერა მონაწილეებს, CV-ისა და სამოტივაციო წერილის პროექტების შედგენის
პროცესში, მათთვის შეხსენების გზით, რომ მოიცვან გარკვეული ინფორმაცია საკუთარი
უნარჩვევების, განათლების, ცოდნის, პიროვნული თვისებების შესახებ. აღნიშნული მოითხოვს
ტრენერებისაგან, რომ ყურადღებით დააკვირდნენ მონაწილეთა მიერ შესრულებულ სამუშაოს.
მთლიანი დროის განრიგი, აღნიშნული ორი სავარჯიშოსათვის დამოკიდებულია ჯგუფზე და,
მეტწილად
იმ
გარემოებაზე,
თუ
როგორ
შეუძლია
ადამიანს
წაკითხულის
გააზრება/აღქმა,ზოგიერთ მათგანს დასჭირდება მეტი დრო და მხარდაჭერა, ვიდრე სხვა
მონაწილეებს.
ამ ნაწილის დასასრულს, კიდევ ერთხელ შეახსენეთ მონაწილეებს სამსახურზე განაცხადის
შეტანისათვის მომზადების ეტაპები.
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განაცხადი სამსახურში აყვანის თაობაზე არის თქვენი სამუშაო გამოცდილების, ცოდნის,
უნარჩვევების, პიროვნული თვისებებისა და ამბიციების მოკლე აღწერილობა. თქვენ
მოამზადებთ განაცხადს სამსახურში აყვანის თაობაზე, იმისათვის, რომ წარადგინოთ
საკუთარი
თავი,
როგორც
ყველაზე
შესაფერისი
კანდიდატი
ვაკანტური
თანამდებობისათვის. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი განაცხადი უნდა მომზადდეს იმგვარად,
რომ მაქსიმალურად შეეფერებოდეს დამსაქმებლის მოთხოვნებს.
განაცხადი სამსახურში აყვანის თაობაზე ჩვეულებრივ მოიცავს CV-ის და სამოტივაციო
წერილს.
სამსახურში აყვანის თაობაზე განაცხადის მომზადების ეტაპები
წაიკითხეთ ვაკანსია. გადაამოწმეთ მოთხოვნები თქვენი კარიერული პროფილის
მიხედვით. შეავსეთ ფორმა, საკუთარი სამუშაო დაკავშირების (matching) სავარჯიშოსათვის.
დაუკავშირდით თქვენს ქსელს, რათა მოიძიოთ დამატებითი ინფორმაცია კომპანიის ან დამსაქმებლის შესახებ.
გადაწყვიტეთ, თუ რომელ ფორმას გამოიყენებთ განაცხადისათვის სამსახურში
აყვანის თაობაზე.
მოამზადეთ განაცხადი სამსახურში აყვანის თაობაზე.
გადაიკითხეთ განაცხადი, ან სთხოვეთ ვინმეს მისი გადამოწმება. განაცხადში არ
უნდა იყოს გრამატიკული შეცდომები.
წარადგინეთ განაცხადი იმ ბოლო ვადის და მისამართის შესაბამისად, რაც
მოცემულია ვაკანსიაში.

გახსოვდეთ: ყოველთვის შეინახეთ სამსახურში აყვანის თაობაზე განაცხადის
ასლი. შესაძლოა თქვენ დაგჭირდეთ იგი, სამსახურში აყვანის თაობაზე
გასაუბრებისათვის მომზადებისას.
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CV-ის ფორმატი
CV უნდა მოიცავდეს ინფორმაციასა და მონაცემებს თქვენი კარიერული პროფილის
შესახებ, მაგრამ იგი უნდა იყოს მორგებული კომპანიისა თუ დამსაქმებლის საჭიროებებზე.
პირადი მონაცემები
სახელი და გვარი
მისამართი
ქალაქი
ინდექსი
დაბადების თარიღი
მობილური
ტელეფონი
ელფოსტა
სამუშაო გამოცდილება
მუშაობის პერიოდი
(-დან -მდე)
კომპანია
კომპანიის
მისამართი
თანამდებობა
მოვალეობები

მუშაობის პერიოდი
(-დან -მდე)
კომპანია
კომპანიის
მისამართი
თანამდებობა
მოვალეობები

მუშაობის პერიოდი
(-დან -მდე)
კომპანია
კომპანიის
მისამართი
თანამდებობა
მოვალეობები

(საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ ხაზები (შესავსები
ადგილები)

(აღწერეთ ის მოვალეობები, რომლებიც შეესაბამება იმ
თანამდებობას, რომელზეც თქვენ შეგაქვთ განაცხადი)

(აღწერეთ ის მოვალეობები, რომლებიც შეესაბამება იმ
თანამდებობას, რომელზეც თქვენ შეგაქვთ განაცხადი)

(აღწერეთ ის მოვალეობები, რომლებიც შეესაბამება იმ
თანამდებობას, რომელზეც თქვენ შეგაქვთ განაცხადი)

განათლების დონე
დასრულებული
უმაღლესი დონე
წოდება
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დაწესებულება
დასრულების წელი
(ან ….დან …მდე)
პიროვნული
(მიუთითეთ მხოლოდ ის უნარჩვევები, რომლებიც
უნარჩვევები
გაგაჩნიათ)
ენები
მშობლიური ენა
სხვა ენები (მაგ. ინგლისური):
მეტყველება (ელემენტარული, საშუალო, შესანიშნავი)
კითხვა (ელემენტარული, საშუალო, შესანიშნავი)
წერა (ელემენტარული, საშუალო, შესანიშნავი)
საინფორმაციო- Word (ზოგადი, საშუალო, ძალიან კარგი)
ტექნოლოგიური Excel (ზოგადი, საშუალო, ძალიან კარგი)
უნარჩვევები ინტერნეტი (ზოგადი, საშუალო, ძალიან კარგი)
Access (ზოგადი, საშუალო, ძალიან კარგი)

თქვენ შეგიძლიათ ასევე აღწეროთ თქვენი საინფორმაციო
ტექნოლოგიური უნარჩვევები შემდეგი სახით: „კარგად
ფლობს ....... “ ან „გააჩნია ........ ზოგადი ცოდნა“

(ჩამოთვალეთ ის უნარჩვევები, რომლებიც შეესაბამება
კომპანიასა და სამუშაო თანამდებობას. აღწერეთ, რა
სიტუაციაში ხდებოდა მათი გამოყენება.)
სამუშაოსთან (ჩამოთვალეთ ისინი და აღწერეთ, თუ რა სიტუაციაში
დაკავშირებული ხდებოდა მათი გამოყენება.)

საკომუნიკაციო
უნარჩვევები

უნარჩვევები
ორგანიზაციული (ჩამოთვალეთ ისინი და აღწერეთ, თუ რა სიტუაციაში
უნარჩვევები ხდებოდა მათი გამოყენება.)
სხვა უნარჩვევები (ჩამოთვალეთ ის უნარჩვევები, რომლებიც შეესაბამება

მართვის მოწმობა

კომპანიასა და სამუშაო თანამდებობას. აღწერეთ, რა
სიტუაციაში ხდებოდა მათი გამოყენება.)

დავალება:


მოამზადეთ თქვენი CV (იხ. ასევე თქვენი კარიერული პროფილი)
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სამოტივაციო წერილი - ნიმუში
(დამსაქმებლის დასახელება და მისამართი)
(განმცხადებლის სახელი და მისამართი)
(თარიღი)
საკითხი: განაცხადი …………………………. თანამდებობაზე (თანამდებობა, რომელზეც

შეტანილია განაცხადი)

ძვირფასო ბატონო ან ქალბატონო,
წინამდებარე წერილი გახლავთ პასუხი თქვენს განცხადებაზე, რომელიც გამოქვეყნებულია ……………….. (მედიასაშუალება) და დათარიღებულია ……….. ……………..
(გამოქვეყნებული თანამდებობა) თანამდებობისათვის.
მე გახლავართ …………………(ყველაზე მაღალი ან მოთხოვნილი კვალიფიკაციის
დეტალები) და გამაჩნია ……….. (სამუშაო გამოცდილების წლების რაოდენობა)
……………. (სამუშაო თანამდებობის შესაბამისი მუშაობის სფერო)სფეროში. მე შემომაქვს
განაცხადი
თქვენს
მიერ
გამოცხადებულ
ვაკანსიაზე,
ვინაიდან………………………..(განმარტეთ, თუ რატომ გსურთ იქ მუშაობა).
მე ასევე გამაჩნია _____________ (ნებისმიერი დამატებითი კვალიფიკაციის დეტალები,
ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
მე გახლავართ …….., რაც, ჩემი აზრით, დამეხმარება სამუშაო მოვალეობების კარგად
შესრულების პროცესში (აღწერეთ საკუთარი პიროვნული თვისებები, მაგრამ ნუ

გააზვიადებთ).

გარწმუნებთ, რომ თუ მოხდა ჩემი შერჩევა თქვენი ორგანიზაციის მიერ,ვიმუშავებ
მაქსიმალურად ეფექტურად.
განსახილველად წერილს თან ვურთავ ჩემსCV.
მოუთმენლად ველი თქვენს გამოხმაურებას.
საუკეთესო სურვილებით,

(განმცხადებლის სახელი)
დანართები:
- CV
- დიპლომი

დავალება:


მოამზადეთ სამოტივაციო წერილი (იხ. თქვენი კარიერული
პროფილი)
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სამოტივაციო წერილი გამოუქვეყნებელი ვაკანსიისათვის
თქვენ შესაძლოა ასევე გადაწყვიტოთ დაინტერესების გამომხატველი წერილის გაგზავნა
კომპანიისათვის, სადაც გინდათ მუშაობა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ განცხადება სამუშაო
ვაკანსიის შესახებ არ გამოქვეყნებულა. ასეთ შემთხვევაში, სამოტივაციო წერილი უნდა
მომზადდეს სხვაგვარად, ვიდრე ვაკანსიის გამოქვეყნების დროს. ამ ტიპის წერილით,
თქვენ რაც შეიძლება კარგად უნდა წარადგინოთ საკუთარი თავი და განმარტოთ, თუ რა
სახის დახმარება შეგიძლიათ გაუწიოთ ამ კომპანიას.
თქვენი წერილის მიზანია, რომ შეგამჩნიონ, როგორც პერსპექტიული თანამშრომელი, იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ კომპანია დაუყოვნებლივ არ ახორციელებს დაქირავების პროცესს.
თქვენს წერილში განმარტებული უნდა იყოს აღნიშნული ორგანიზაციით თქვენი
დაინტერესების მიზეზი და იდენტიფიცირებული იყოს თქვენი ყველაზე შესაფერისი
უნარჩვევები თუ გამოცდილება; ასევე გამარტებული უნდა იყოს, თუ რატომ იქნებოდით
სასარგებლო შენაძენი ამ ორგანიზაციიისათვის.
ეს ნიშნავს, რომ წერილის დაწერამდე თქვენ უნდა გამოიკვლიოთ კომპანიის ისტორია და
გაეცნოთ მათ პროდუქციას და/ან მომსახურებას.
როგორ ავაგოთ დაინტერესების გამომხატველი წერილი?

(დამსაქმებლის დასახელება და მისამართი)
(განმცხადებლის სახელი და მისამართი)
(თარიღი)
პატივცემულო ……(დირექტორი, ხელმძღვანელი),
პირველი აბზაცი

(დაიწყეთ წერილი მისი წარდგენის მიზეზით. განმარტეთ, თუ რატომ გსურთ ამ კომპანიაში მუშაობა და როგორ გაიცანით იგი. თქვენ უნდა მიიპყროთ ყურადღება უკვე ამ
აბზაცითვე).
შუა აბზაც(ებ)ი

(აღწერეთ, თუ რა შეგიძლიათ შესთავაზოთ დამსაქმებელს. მიუთითეთ ინფორმაცია თქვენი უნარჩვევების, ძლიერი მხარეების, განათლების, კვალიფიკაციის და/ან გამოცდილების
შესახებ. განმარტეთ, კონკრეტულად როგორ შეგიძლიათ რომ დაეხმაროთ კომპანიას.)
ბოლო აბზაცი

(დაასრულეთ წერილი თხოვნით გასაუბრების თაობაზე. თქვენ შეგიძლიათ შესთავაზოთ
გასაუბრების დრო ან უთხრათ, რომ მადლობელი იქნებით, თუ მიგიწვევენ გასაუბრებაზე.
დასასრულს გადაუხადეთ მადლობა დამსაქმებელს, თქვენი დასაქმების შესაძლებლობის
განხილვისათვის.)
დასასრული

(საუკეთესო სურვილებით)
ხელმოწერა
თან დაურთეთ CV, რომელიც მორგებულია კომპანიის და იმ ტიპის სამუშაოს
მოთხოვნილებებზე, როგორსაც თქვენ ეძებთ.
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6. გასაუბრება სამსახურში აყვანის
თაობაზე
ინსტრუქციები
გააცნეთ მონაწილეებს სამსახურში აყვანის თაობაზე გასაუბრებასთან დაკავშირებული
საკითხები (შესავალი), როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ. რეკომენდირებულია, რომ გამოვიყენოთ
აქტიური სწავლის მიდგომა, ჯგუფისათვის ისეთი სახის შეკითხვების დასმის გზით,
როგორიცაა:
რას შეამოწმებს დამსაქმებელი გასაუბრების დროს?
როგორ მოვახდინოთ დადებითი პირველი შთაბეჭდილება?
როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისათვის სამსახურში აყვანის თაობაზე?
დაუსვით მონაწილეებს შეკითხვა, სამსახურში აყვანის თაობაზე გასაუბრებებთან
დაკავშირებული მათი გამოცდილების შესახებ
განიხილეთ მონაწილეებთან, თუ რა უნდა გააკეთონ გასაუბრების შემდეგ და როგორ მოიქცნენ,
თუ მათ არ დაუკავშირდებათ დამსაქმებელი, განაცხადის წარდგენის შემდგომ.
ხანგრძლივობა: 30 წუთი
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მიწვევა გასაუბრებაზე სამსახურში აყვანის თაობაზე არის დიდი წარმატება, მაგრამ ამავე
დროს დიდი პასუხისმგებლობა. ყველა გასაუბრება სამსახურში აყვანის თაობაზე
წარმოადგენს შანსს, რომ იპოვოთ სამუშაო ან დასაქმდეთ.
თქვენ უნდა მოემზადოთ გასაუბრებისათვის.
რას გადაამოწმებს დამსაქმებელი გასაუბრების დროს?




შეძლებს თუ არა კანდიდატი სამუშაო მოვალეობების კარგად შესრულებას (სამუშაო გამოცდილების, უნარჩვევების, ცოდნის შემოწმება)?
არის თუ არა კანდიდატი საკმარისად მოტივირებული ამ სამუშაო თანამდებობისათვის(დაინტერესების გადამოწმება)?
მიესადაგება თუ არა კანდიდატი ორგანიზაციულ (კომპანიის) გარემოს? (პიროვ-

ნული თვისებების, ღირებულებების გადამოწმება)

პირველი შთაბეჭდილება




პუნქტუალურობა: ნუ დააგვიანებთ გასაუბრებაზე ან ნუ მიხვალთ ზედმეტად
ადრე. გასაუბრების ადგილზე 5-10 წუთით ადრე მისვლა საკმარისია;
გარეგნობა: გაითვალისწინეთ, თუ რა არის შესაფერისი სამუშაო გარემოსა და
თქვენი მომავალი თანამდებობისათვის;
არავერბალური კომუნიკაცია: ღიმილი; სიმშვიდე; ოპტიმისტურობა; უყურეთ
მოსაუბრეს თვალებში; ნუ ინერვიულებთ; იყავით თავდაჯერებული და ა. შ.

როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისათვის სამსახურში აყვანის თაობაზე?







გასაუბრებაზე წასვლამდე კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ თქვენი განაცხადი სამსახურში მიღების თაობაზე;
შეაგროვეთ დამსაქმებელთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რათა მეტი იცოდეთ
მისი და მისი მოლოდინების შესახებ;
დაამტკიცეთ, რომ თქვენ ხართ ექსპერტი თქვენს სფეროში (მოემზადეთ საკუთარი
უნარჩვევების, კონკრეტულ სფეროში გამოცდილებისა და მიღწევების პრეზენტაციისათვის);
მოამზადეთ იმ შეკითხვების სია, რომლებიც შესაძლოა დაგისვათ დამსაქმებელმა;
მოამზადეთ პასუხები აღნიშნულ შეკითხვებზე.

გასაუბრების დროს ხშირად დაშვებული ზოგიერთი შეცდომა





ზედმეტი საუბარი, განსაკუთრებით როდესაც ეს არ არის დაკავშირებული
გასაუბრებისას განხილულ მთავარ თემასთან;
ნეგატიური საუბარი ყოფილი დამსაქმებლების შესახებ;
გასაუბრებისათვის მოუმზადებლობა;
არაადეკვატური ვერბალური კომუნიკაცია.
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დამსაქმებლის შეკითხვები –მაგალითები
1. შეგიძლიათ გვითხრათ რაიმე საკუთარი თავის შესახებ? როგორ აღწერდით
საკუთარ თავს?
2. გაგაჩნიათ თუ არა ამ ტიპის სამუშაოსთან დაკავშირებული რაიმე გამოცდილება?
3. რამდენი ხანია, რაც უმუშევარი ხართ?
4. როგორი იყო თქვენი სამუშაო მოვალეობები წინა სამსახურში?
5. რა არის თქვენი ძლიერი მხარეები?
6. რატომ უნდა დაგიქირავოთ?
7. რა არის თქვენი სუსტი მხარეები?
8. რატომ წამოხვედით წინა სამსახურიდან?
9. როდის შეგიძლიათ დაიწყოთ მუშაობა?
10. რაიმე შეკითხვები ხომ არ გაქვთ?
გასაუბრების შემდეგ
როგორი გრძნობაც არ უნდა გქონდეთ გასაუბრების შემდეგ: თქვენ გააკეთეთ მაქსიმუმი
მოცემულ სიტუაციაში! თუმცა, ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ
მშვიდად და რაციონალურად გადახედოთ წარსულ გასაუბრებას. შეეცადეთ მოიფიქროთ,
თუ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ უკეთ შემდეგ გასაუბრებაზე.
გახსოვდეთ: რაც უფრო მეტ გასაუბრებას გაივლით, მით უკეთ გაართმევთ მათ თავს.

როგორ მოვიქცეთ, თუ თქვენ არ დაგიკავშირდნენ დამსაქმებლები, მას შემდეგ, რაც
თქვენ წარადგინეთ განაცხადი
ბევრი სამუშაოს მაძიებელი ჩივის, რომ ისინი არ ღებულობენ პასუხებს დამსაქმებლებისაგან. მათ არც ის იციან, მიიღო თუ არა დამსაქმებელმა მათი განაცხადი და არც ის,
არსებობდა თუ არა რაიმე პრობლემა მათ განაცხადთან დაკავშირებით.
გარკვეული პერიოდის შემდეგ, შეგვიძლია დავურეკოთ დამსაქმებელს. ამ გზით ჩვენ
შეგვიძლია გადავამოწმოთ, მიიღეს თუ არა განაცხადი ან პირდაპირ ვკითხოთ, როდის
შეიძლება ველოდებოდეთ გასაუბრებაზე მიწვევას.
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7. სამუშაოს ძიების გეგმა
ინსტრუქციები
განიხილეთ მონაწილეებთან ის, რომ სამუშაოს ძიების პროცესში წარმატების
მისაღწევად მათ სჭირდებათ საკუთარი საქმიანობის დაგეგმვა ისე, როგორც ეს
აღწერილია ქვემოთ.
დაურიგეთ მონაწილეებს ფორმა „ჩემი გეგმა სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებით“
და ურჩიეთ, რომ გამოიყენონ იგი მომავალში.
ხანგრძლივობა: 5 წუთი
როგორც აღვნიშნეთ ამ სესიის დასაწყისში: სამუშაოს ძიება არის სამუშაო. ეს ნიშნავს
შემდეგს:
 უნდა გაგვაჩნდეს მკაფიოდ განსაზღვრული მიზანი;
 უნდა ვიცოდეთ საკუთარი უპირატესობები და როგორც ძლიერი, ასევე სუსტი
მხარეები;
 უნდა გამოვიკვლიოთ ვაკანსიები და თვალყური ვადევნოთ მათ;
 უნდა განვახორციელოთ კომუნიკაცია და გავაფართოვოთ საკუთარი კონტაქტების
ქსელი; შევატყობინოთ მათ, რომ ვეძებთ სამსახურს და გადავუხადოთ მადლობა
ნებისმიერი შესაბამისი ინფორმაციისათვის;
 უნდა შევიტანოთ განაცხადები როგორც, ღია, ასევე ფარულ ვაკანსიებთან დაკავშირებით;
 განაცხადის შეტანამდე, მოვიპოვოთ მთელი ინფორმაცია დამსაქმებლისა და მისი
ბიზნესის შესახებ.
ამ სესიის განმავლობაში ჩვენ განვიხილეთ ყველა აღნიშნული საკითხი. თუმცა, თქვენს
მიერ სამუშაოს ძიება იქნება ეფექტური იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ჯერ დროს დაუთმობთ
შესაბამისი საქმიანობის გეგმის შემუშავებას. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ გქონდეთ
ყოველკვირეული გეგმები.
ჩემი სამუშაოს ძიების გეგმა მომავალი კვირისათვის
საქმიანობა

1.

შევამოწმებ ვაკანსიებს WorkNet-ში

2.

შევავსებ კონტაქტების სიას

3.

დავუკავშირდები პიროვნებებს ჩემი
კონტაქტების სიიდან და ვთხოვ ინფორმაციას
(რამდენი)
გადავამოწმებ ნებისმიერ სხვა წყაროებს, რათა
მივიღო ინფორმაცია დასაქმების
შესაძლებლობის შესახებ

4.
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რამდენჯერ/როდის

5.
6.
7.

მივალ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
ადგილობრივ ცენტრში, რათა გადავამოწმო
დაფაზე გამოკრული ვაკანსიები
წარვუდგენ დამსაქმებლებს განაცხადებს
სამსახურში აყვანის თაობაზე

(შეგიძლიათ დაამატოთ საქმიანობა)

დავალება:


მოამზადეთ თქვენი სამუშაოს ძიების ყოველკვირეული გეგმა

9. დასკვნა და შეფასება
ინსტრუქციები
განიხილეთ ჯგუფური სესიის ამოცანები და მიღებული სარგებელი.










თქვენ ახლა გესმით, თუ რას ნიშნავს სამუშაოს აქტიური ძიება და როგორ
მოამზადოთ სამუშაოს ძიების გეგმა;
თქვენ
განსაზღვრული გაქვთ თქვენი ძლიერი მხარეები და
უპირატესობები შრომის ბაზარზე და იცით, თუ როგორ უნდა
წარადგინოთ ისინი;
თქვენ გაეცანით სამუშაო ადგილებისა და ვაკანსიების შესახებ
ინფორმაციის წყაროს;
თქვენ ისწავლეთ, თუ როგორ უნდა მოამზადოთ განაცხადი სამსახურში
აყვანის თაობაზე, დამსაქმებელთა საჭიროებების და მოლოდინების
შესაბამისად;
თქვენ ასევე მიიღეთ გარკვეული ცოდნა სხვა მონაწილეების
გამოცდილებიდან (თუ ეს ასე იყო);
თქვენ გაეცანით სამსახურში აყვანასთან დაკავშირებული გასაუბრების
მომზადების პროცესს.

შეახსენეთ მონაწილეებს მათ მიერ ტრენინგის დასაწყისში
მოლოდინები და გადაამოწმეთ, გამართლდა თუ არა ისინი.

გამოთქმული
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შეფასების ფურცელი
ძვირფასო მონაწილევ!
უმორჩილესად გთხოვთ, რომ მოახდინოთ რეაგირება ჯგუფური კონსულტირების
სესიასთან დაკავშირებით.
თუ შეიძლება, შეაფასეთ თითოეული ელემენტი შემდეგი შკალის მიხედვით:
1-დან (ძალიან ცუდი) 5-მდე (შესანიშნავი), თითოეული ელემენტისათვის x ნიშნის დასმის
გზით.
1
(ძალიან
ცუდი)

2
(ცუდი)

3
(საშუალო)

4
(კარგი)

5
(ძალიან
კარგი)

როგორ აფასებთ ჯგუფურ სესიას?
როგორ აფასებთ ტრენერ(ებ)ს?
თუ შეიძლება, შეაფასეთ
ტრენინგის მასალები და
აღჭურვილობა
რამდენად სასარგებლო იყო
თქვენთვის ჯგუფური სესია?
ნებისმიერი კომენტარები/რეკომენდაციები:

…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
…………
დიდი მადლობა!
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დროის განრიგი სესიის ჩატარებისათვის
13:00 – 14:30

თემა
შესავალი
ჩემი კარიერული პროფილი
განათლების დონე და დამატებითი
ტრენინგი
სამუშაო გამოცდილება
უნარჩვევები
სამუშაოსთან დაკავშირებული
პიროვნული თვისებები
სად გსურთ მუშაობა
ჩემი დასაქმების მიზნები
ჩემი კარიერული პროფილი

ხანგრძლივობა
30 წუთი
60 წუთი
5 წუთი
5 წუთი
5 წუთი
5 წუთი
5 წუთი
5 წუთი
30 წუთი

14:30 – 14:40

შესვენება

14:40 – 15:10

სად მოვიძიოთ სამსახური
ქსელური მუშაობა
რას მოელიან დამსაქმებლები ახალი
თანამშრომლებისაგან

10 წუთი
10 წუთი
10 წუთი

15:10 – 16:20

განაცხადის შეტანა სამსახურში
აყვანის თაობაზე
შესავალი
CV
სამოტივაციო წერილი
დისკუსია, რეაგირება

70 წუთი

16:20 – 16:30

შესვენება

16:30 – 17:15

მომზადება გასაუბრებისათვის
სამსახურში აყვანის თაობაზე
ჩემი სამუშაოს ძიების გეგმა
დასკვნა და შეფასება

10 წუთი
25 წუთი
25 წუთი
10 წუთი

30 წუთი
5 წუთი
10 წუთი

trening saxemZRvanelo

177

ტრენერთა უნარჩვევები, კომპეტენციები და პიროვნული
თვისებები
ტრენერთა როლი
ტრენერთა როლი მოცემული ჯგუფური სესიის მსვლელობისას უაღრესად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იგი მოითხოვს დასაქმების მომსახურების ხელშეწყობასთან
დაკავშირებული კარგი ცოდნისა და უნარჩვევების არსებობას, რაც კონკრეტულად
გულისხმობს დასაქმების კონსულტირების და ასევე საქართველოს შრომის ბაზრის
ფუნქციონირების კარგ ცოდნას. გარდა ამისა, მოდერატორებიტრენინგის ჩატარებაში
პროფესიონალურ დონეზე უნდა იყვნენ გაწაფულნი, რათა:
 შეძლონ ჯგუფური კონსულტირების პროცესების დაგეგმვა, ორგანიზება და
ჩატარება;
 პედაგოგიური გზით შეძლონ სესიის ოპტიმალურად განხორციელება;

პირონული თვისებები
ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ტრენერს ჰქონდეს დამაჯერებელი ჰაბიტუსი, რაც გულისხმობს მინიმუმ შემდეგს:
 ადამიანების მიმართ ჰქონდეს დადებითი დამოკიდებულება;
 გააჩნდეს თითოეული ადამიანის განვითარების შესაძლებლობის რწმენა;
 იყოს მგრძნობიარე, გონება გახსნილი და მოქნილი;
 ჰქონდეს თანამშრომლობის, კომუნიკაციისა და კონფლიქტური სიტუაციების



მართვის უნარი;
იყოს თავდაჯერებული და გააჩნდეს სტრქუტურულად მუშაობის უნარი;
ჰქონდეს პრობლემების გადაჭრის მიმართ შემოქმედებითი მიდგომის უნარი.

აღნიშნული ნიშნავს, რომ:
 კომპეტენტურმა ტრენერებმა იციან, მონაწილეთა მიერ სწავლის როგორი შედეგების მიღწევა სურთ მათ, ყოველ წინადადებასთან, ფრაზასთან, სავარჯიშოსთან,
სესიასთან და სასწავლო პროცესის პერიოდთან დაკავშირებით;
 კომპეტენტური ტრენერები მუდმივად ფოკუსირებულნი არიან ტრენინგის
მონაწილეებზე და არ სჭირდებათ ფიქრი იმ შინაარსის შესახებ, რომელიც მათ
იციან ზეპირად და რომლის გადაცემაც მათ შეუძლიათ ძილშიც კი. შესაბამისად,
ისინი მოქნილად უდგებიან პროგრამას, რათა მიაღწიონ თანმიმდევრულ შედეგებს
მონაწილეთათვის.
 კომპეტენტური ტრენერები იკავებენ საკუთარი ტრენინგის მონაწილეებთან
მიმართებაში სწავლის პროცესის მეგზურის და ფასილიტატორის პოზიციას და
სთხოვენ მონაწილეებს, რომ მათ საკუთარ თავზე აიღონ თანაბარი პასუხისმგებლობა თავიანთი სწავლის პროცესზე;
 კომპეტენტურ ტრენერებს გააჩნიათ მოცემული ჯგუფური კონსულტირების სესიის
ჩატარების,

საკუთარი სამუშაოს შესრულების დონის გათვითცნობიერების,

მონაწილეების რეაგირების დაფიქსირების და ამ რეაქციების შემდგომი შეფასების
უნარი, რათა მოხდეს სამომავლო სესიების გაუმჯობესება.
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ტრენერის ძირითადი უნარჩვევები (ავტორი: გრემ ო’კონელი)
ტრენერის როლთან დაკავშირებული უნარჩვევებია:
 პრეზენტაცია - იდეების სტრუქტურირება და კომუნიკაცია, ვიზუალური და სხვა
დამხმარე მასალების გამოყენებით;
 ფასილიტაცია - აქტივობების მართვა, მონაწილეთა მიერ წვლილის შეტანის და
მათი სწავლის პროცესის სტიმულირება;
 ერთი ერთზე - ქოუჩინგი, კონსულტირება, მენტორინგი, რჩევა, შეფასება;
 კონსულტირება - კვლევა, დიაგნოსტირება, რჩევა, შეფასება, პატრნიორობა;
 პრობლემების აღმოფხვრა - გამჭრიახი, ინოვაციური, დაჟინებული, ნიჭიერი
მეამბოხე
 დიზაინი - პროგრამების, მასალების, აქტივობების, შესაძლებლობების დიზაინი,
ელექტრონულ საკითხებში გაწაფული
პიროვნული უნარჩვევები და თვისებები:
 კომუნიკაცია - მოსმენა, შეკითხვების დასმა, განმარტება, რეაგირება;
 ინტერპერსონალური - ურთიერთობების დამყარება, სენსიტიურობა, კონფლიქტების მართვა;
 სიმტკიცე (ასერტიულობა) - თავდაჯერებულობა, გამოწვევებთან გამკვლავებადა
მხარში დგომა, მოლაპარაკებების წარმოება;
 მოქნილობა - რეაგირების უნარი, კრეატიული, ადაპტირებადი, ცვლილებათა
მართვა;
 ექსპერტული ცოდნა - მცოდნე, გამოცდილი, გამჭრიახი, სიახლეების მცოდნე.
ორგანიზატორული უნარები:
 გუნდური მუშაობა - ეგალიტარული, გვერდში მდგომი, საიმედო, კოლეგიალური;
 საკუთარი თავის მართვა - სტრესის, დროისა და სამუშაოს მართვა,საკუთარ თავზე
მუშაობა, სწავლა
 ზეგავლენის მოხდენა - წაქეზებით ცვლილებების მოხდენა, თეორიის გამოყენება
პრაქტიკაში, მხარდაჭერის მოპოვება;
 სტრატეგიული - კოორდინირება, დაგეგმვა, ლიდერობა, დაკავშირება, აზროვნება;
 პრობლემების მოგვარება - საქმიანობის განხორციელება, წამოჭრილ პრობლემებთან გამკლავება;
 საქმოსანი - ფინანსური, მარკეტინგი, კლიენტებზე ზრუნვა, ინფორმაციის მართვა.
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ჯგუფური კონსულტირების სესიის მომზადება
ჯგუფური კონსულტირების ამ სესიის ჩატარებისათვის ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა
აქვს წინასწარ ყველაფერი იმის მომზადებას, რაც საჭიროა სესიის მართებულად
წარმართვისათვის.

ჩამონათვალი:
ნაბეჭდი მასალები - სამუშაო ფურცლები
დასწრების ფურცელი
ოთახის დაჯავშნა
აღჭურვილობის გამართული მუშაობის გადამოწმება
ფლიპჩარტი
ქაღალდი
 მარკერები და კალმები








იხ. დამატებითი ინფორმაცია დასაქმების კონსულტირების პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში, თბილისი, 22 აპრილი, 2016, დანართი 7: ზოგადი ინსტრუქციები ჯგუფური
კონსულტირების ორგანიზებისათვის.
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დანართი: სამუშაო ფურცლები, რომელთა ასლები ცუნ
დამომზადდეს და დაურიგდეს მონაწილეებს
განათლების დონე სამუშაოფურცელი-1
დავალება: თუ შეიძლება დააკონკრეტეთ ყველა ის საგანმანათლებლო
დაწესებულება, სადაც სწავლობდით და იქ მიღებული განათლება.
დაწყებითი

(დაწყებითი სკოლა)
სკოლის და ქალაქის დასახელება

_დან _მდე

არასრული საშუალო

(საბაზისო)

სკოლის და ქალაქის დასახელება

_დან _მდე

დიპლომი

საშუალო ან პროფესიული განათლება
სკოლის და ქალაქის დასახელება

_დან _მდე

დიპლომი

_დან _მდე

დიპლომი

საშუალოს შემდგომი

(ტექნიკური/პროფესიული განათლება)
სკოლის და ქალაქის დასახელება

უმაღლესი

(საუნივერსიტეტო/ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; დიპლომირებული
სპეციალისტი/მაგისტრის აკადემიური ხარისხი/დოქტორის აკადემიური ხარისხი)
დაწესებულების და ქალაქის
დასახელება

_დან _მდე

დიპლომი

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ დაგისრულებიათ განათლების გარკვეული ეტაპი, თუ
შეიძლება დააკონკრეტეთ, რა დაასრულეთ წარმატებით (მაგ. ბაკალავრის აკადემიური
ხარისხი - წარმატებით დასრულებულია I წელი).
დაწესებულების და ქალაქის
დასახელება

_დან _მდე

დიპლომი
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დამატებითი ტრენინგები
დავალება: თუ შეიძლება დააკონკრეტეთ ნებისმიერი ტრენინგის კურსები,
რომლებსაც დაესწრეთ და დაასრულეთ (მაგ. სამკერვალო; Microsoft Officeის კურსი; კომუნიკაციის ტრენინგი; ინგლისური ენის ზოგადი ცონდის
კურსი და ა. შ.)

დასახელება
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დასწრების დრო

შეძენილი ცოდნა
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მუშაობის პერიოდი _დან
_მდე

სამუშაო
პოზიცია/თანამდებობა

სამუშაო მოვალეობები
(კონკრეტულად რა
გევალებოდათ)

მიღწევები

კომპანიის/
ორგანიზაციის სახელი
და მისამართი s

მუშაობის პერიოდი _დან
_მდე

სამუშაო
პოზიცია/თანამდებობა

სამუშაო მოვალეობები
(კონკრეტულად რა
გევალებოდათ)

მიღწევები

სხვა სამუშაო გამოცდილება : თუ შეიძლება, დააკონკრეტეთ ნებისმიერი სხვა სამუშაო გამოცდილება, რომელიც თქვენ შეიძინეთ მოხალისედ მუშაობისას ან სტუდენტობის დროს შესრულებული პრაქტიკული მუშაობისას, ჰობის სახით და ა. შ.

კომპანიის/დამსაქმებლის
სახელი და მისამართი

დავალება: თუ შეიძლება, ჩამოთვალეთ დასაქმების პერიოდში შეძენილი სამუშაო გამოცდილება.

სამუშაო გამოცდილება სამუშაო ფურცელი -2

უნარჩვევები სამუშაო ფურცელი-3
ზოგადი ანუ ტრანსფერული უნარჩვევები, არის ისეთი უნარჩვევები, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ სამუშაოსთან დაკავშირებულ მრავალ სიტუაციაში.
ზოგიერთი მაგალითებია:
ვერბალური კომუნიკაცია
გუნდური მუშაობა
კომერციული გათვითცნობიერება
ანალიზი და კვლევა
ინიციატივა/თვითმოტივაცია
ე.წ. „დრაივი“
წერილობითი კომუნიკაცია
დაგეგმვა და ორგანიზება
მოქნილობა
დროის მართვა

კონკრეტული ანუ ტექნიკური უნარჩვევები
ნივთებთან
მუშაობისას

აწყობა, მშენებლობა, აღჭურვილობის მართვა, სატრანსპორტო
საშუალებების მართვა, ნივთების შეკეთება, კონკრეტული ხელსაწყოების გამოყენება და ა. შ.

ადამიანებთან
მუშაობისას

დახმარება, დაცვა, კონსულტირება, კონფლიქტების მოგვარება,
აქტიური მოსმენის უნარჩვევები, მენტორობა, დარწმუნება და
მოლაპარაკება; ზედამხედველობა, სწავლება, ქოუჩინგი, ტოლერანტობა, ჯგუფური მუშაობა, დაზუსტება, განმარტება, თავაზიანი მოპყრობა, გასაუბრების უნარჩვევები და ა. შ.

მონაცემებთან
მუშაობისას

სიზუსტის გადამოწმება, მონაცემთა კლასიფიცირება, მონაცემთა
შედარება, კონტროლი, დათვლა, არქივირება და ა. შ.

მენეჯერული
უნარჩვევები

დაგეგმვა, ხელმძღვანელობა, თანამშრომელთა მოტივირება, დავალებათა დელეგირება, პრობლემების აღმოფხვრა და ა. შ.
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დავალება: რომელი უნარჩვევები გაგაჩნიათ ზემოაღნიშნულიდან?
ჩამოთვალეთ მინიმუმ სამი ზოგადი ანუ ტრანსფერული უნარი და 3
კონკრეტულად სამუშაოსთან დაკავშირებული უნარი, რომლებიც
შეგიძლიათ შეიტანოთ თქვენს CV-სა და სამოტივაციო წერილში.

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
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პიროვნული - სამუშაოსთან დაკავშირებული თვისებებისამუშაო ფურცელი-4

ზოგიერთი მაგალითებია:
მოწესრიგებული
ადაპტირებადი
ამბიციური
ანალიტიკური
საქმიანი
მშვიდი
შესაძლებლობების მქონე
ფრთხილი
კომპეტენტური
კოლეგიალური

ერთგული
ჩამოყალიბებული
ეფექტური
ენერგიული
მონდომებული
მოქნილი
შრომისმოყვარე
დამოუკიდებელი
ინოვაციური
მოტივირებული

ორგანიზებული
მომთმენი
ადამიანებზე
ორიენტირებული
პრაქტიკული
პროდუქტიული
საიმედო
პასუხისმგებლობის
მქონე

დავალება: შეარჩიეთ ის პოზიტიური თვისებები, რომლებიც ყველაზე
კარგად გამოხატავს თქვენს პიროვნებას (მინიმუმ 5)

….……………………………………

………………………………………

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

დავალება: დაფიქრდით თქვენს უარყოფით თვისებებზე, და ასევე იმაზე,
თუ როგორ შეუძლია ამ თვისებებს თქვენთვის სასურველ სამუშაოს
მოძიებაში ხელის შეშლა.
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რისი კეთება გსურთ და სად გინდათ მუშაობა?სამუშაო ფურცელი-5
რისი კეთება გსურთ და სად გინდათ მუშაობა?სამუშაო ფურცელი-5

კომპანია,

კომპანია,
ორგანიზაცია
ორგანიზაცია
თანამშრომლები

თანამდებობა

თანამშრომლები

ხელფასი

თანამდებობა

რა მინდა?

რა მინდა?

ხელფასი

სამუშაო დრო

სამუშაო დრო

სამუშაო
მოვალეობები

სამუშაო
მოვალეობები
პასუხისმგებლობები

პასუხისმგებლობები
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ჩემი დასაქმების კარიერული პროფილი სამუშაო ფურცელი-6
დავალება: თუ შეიძლება, მოამზადეთ და წარადგინეთ თქვენი დასაქმების/კარიერული პროფილი, ქვემოთ მოცემული სქემის მიხედვით:

ჩემი დასაქმების/კარიერული მიზნები
1…….
2…….
3……..

განათლება/პროფესია

ინტერესი
ჩემი
უპირატესობები
შრომის ბაზარზე

პირადი
თვისებები

სამუშაო
გამოცდილება

უნარჩვევები
დამატებითი
ტრენინგი
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დამსაქმებლებისა და ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის წყაროსამუშაო ფურცელი-7

WorkNet

საქსტატი

კერძო დასაქმების
სააგენტოები

თქვენი ქსელი

სოციალური
მომსახურების
სააგენტო –
ადგილობრივი ცენტრის
ვაკანსიების დაფა

პოტენციური
დასაქმების ან
დამსაქმებლების
შესახებ ინფორმაციის
წყარო

დასაქმების
ფორუმები

ინტერნეტი

ტელევიზია, რადიო

გაზეთები

ინფორმაციის დამატებითი წყაროები:
ვებ-გვერდები:

გაზეთები:

რადიო

www.jobs.ge
www.hr.ge
www.hr.gov.ge
www.myjobs.ge
www.dasaqmeba.ge
www.saqme.ge
www.gancxadebebi.ge
www.jobs24.ge
www.myvacancy.ge
www.jobgeo.ge
www.cv.ge
www.gjobs.ge
www.biznes.ge
www.teacherjobs.ge
www.directory.ge
www.geobazari.com
www.axalisaqme.ge
www.1infoshop.com
www.gadia.ge

“სიტყვა და საქმე”

რადიო FM 95.1, 18:30

“კვირის პალიტრა”
“რეზონანსი”
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ქსელური მუშაობა სამუშაო ფურცელი-8

კონტაქტების ნუსხა
თუ შეიძლება, სცადეთ გარკვეული კონტაქტების იდენტიფიცირება.
ჩამოწერეთ მინიმუმ 5 ადამიანის სახელები, ვისაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ.

შენიშვნა: თქვენ მოგვიანებით შეგიძლიათ შეავსოთ სხვა მონაცემები და
დაამატოთ კონტაქტები.

სახელი და გვარი

ტელეფონის
ნომერი

ელფოსტა, ფეისბუქი

კომპანია, რომელშიც
იგი მუშაობს

ფორმატი: ვაკანსიაზე განაცხადის შეტანისათვის მომზადება სამუშაო ფურცელი-9
დამსაქმებლის ღია
მოთხოვნები

(განსაზღვრულია ვაკანსიაში)

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

დამატებითი ცოდნა
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როგორ დავამტკიცებ ამას?

(სერტიფიკატები, სამუშაო
გამოცდილების
დამადასტურებელი
დოკუმენტები და ა. შ.)

ძირითადი ტერმინები,
რომლებიც უნდა
გამოვიყენო ჩემს
განაცხადში

უნარჩვევები (ზოგადი და
კონკრეტულ სამუშაოსთან
დაკავშირებული უნარები)
ფარული მოთხოვნები
(დამატებითი ინფორმაცია,
რომელიც თქვენ მოაგროვეთ
დამსაქმებლის შესახებ)

CV-ის ფორმატი სამუშაო ფურცელი -10
CV უნდა მოიცავდეს ინფორმაციასა და მონაცემებს თქვენი კარიერული პროფილის
შესახებ, მაგრამ იგი უნდა იყოს მორგებული კომპანიისა თუ დამსაქმებლის საჭიროებებზე.
პირადი მონაცემები
სახელი და გვარი
მისამართი
ქალაქი
ინდექსი
დაბადების თარიღი
მობილური
ტელეფონი
ელფოსტა
სამუშაო გამოცდილება
მუშაობის პერიოდი
(-დან -მდე)
კომპანია
კომპანიის
მისამართი
თანამდებობა
მოვალეობები

მუშაობის პერიოდი
(-დან -მდე)
კომპანია
კომპანიის
მისამართი
თანამდებობა
მოვალეობები

(საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ შესავსები ადგილები)

(აღწერეთ ის მოვალეობები, რომლებიც შეესაბამება იმ
თანამდებობას, რომელზეც თქვენ შეგაქვთ განაცხადი)

(აღწერეთ ის მოვალეობები, რომლებიც შეესაბამება იმ
თანამდებობას, რომელზეც თქვენ შეგაქვთ განაცხადი)

მუშაობის პერიოდი
(-დან -მდე)
კომპანია
კომპანიის
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მისამართი
თანამდებობა
მოვალეობები

(აღწერეთ ის მოვალეობები, რომლებიც შეესაბამება იმ
თანამდებობას, რომელზეც თქვენ შეგაქვთ განაცხადი)

განათლების დონე
დასრულებული
უმაღლესი დონე
წოდება
დაწესებულება
დასრულების წელი
(ან ….დან …მდე)
პიროვნული
(მიუთითეთ მხოლოდ ის უნარჩვევები, რომლებიც
უნარჩვევები
გაგაჩნიათ)
ენები
მშობლიური ენა
სხვა ენები (მაგ. ინგლისური):
მეტყველება (ელემენტარული, საშუალო, შესანიშნავი)
კითხვა (ელემენტარული, საშუალო, შესანიშნავი)
წერა (ელემენტარული, საშუალო, შესანიშნავი)
საინფორმაციო- Word (ზოგადი, საშუალო, ძალიან კარგი)
ტექნოლოგიური Excel (ზოგადი, საშუალო, ძალიან კარგი)
უნარჩვევები ინტერნეტი (ზოგადი, საშუალო, ძალიან კარგი)
Access (ზოგადი, საშუალო, ძალიან კარგი)

თქვენ შეგიძლიათ ასევე აღწეროთ თქვენი საინფორმაციო
ტექნოლოგიური უნარჩვევები შემდეგი სახით: „კარგად
ფლობს ....... “ ან „გააჩნია ........ ზოგადი ცოდნა“

(ჩამოთვალეთ ის უნარჩვევები, რომლებიც შეესაბამება
კომპანიასა და სამუშაო თანამდებობას. აღწერეთ, რა
სიტუაციაში ხდებოდა მათი გამოყენება.)
სამუშაოსთან (ჩამოთვალეთ ისინი და აღწერეთ, თუ რა სიტუაციაში
დაკავშირებული ხდებოდა მათი გამოყენება.)

საკომუნიკაციო
უნარჩვევები

უნარჩვევები
ორგანიზაციული (ჩამოთვალეთ ისინი და აღწერეთ, თუ რა სიტუაციაში
უნარჩვევები ხდებოდა მათი გამოყენება.)
სხვა უნარჩვევები (ჩამოთვალეთ ის უნარჩვევები, რომლებიც შეესაბამება

მართვის მოწმობა

კომპანიასა და სამუშაო თანამდებობას. აღწერეთ, რა
სიტუაციაში ხდებოდა მათი გამოყენება.)

დავალება:


მოამზადეთ თქვენი CV (იხ. ასევე თქვენი კარიერული პროფილი)
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(დამსაქმებლის დასახელება და მისამართი)
(განმცხადებლის სახელი და მისამართი)
(თარიღი)
საკითხი: განაცხადი …………………………. თანამდებობაზე(თანამდებობა, რომელზეც

შეტანილია განაცხადი)

ძვირფასო ბატონო ან ქალბატონო,
წინამდებარე წერილი გახლავთ პასუხი თქვენს განცხადებაზე, რომელიც
გამოქვეყნებულია ……………….. (მედიასაშუალება)და დათარიებულია ………..
…………….. (გამოქვეყნებული თანამდებობა) თანამდებობისათვის.
მე გახლავართ …………………(ყველაზე მაღალი ან მოთხოვნილი კვალიფიკაციის
დეტალები) და გამაჩნია ……….. (სამუშაო გამოცდილების წლების რაოდენობა)
……………. (სამუშაო თანამდებობის შესაბამისი მუშაობის სფერო)სფეროში. მე შემომაქვს
განაცხადი თქვენს მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიაზე, ვინაიდან
………………………..(განმარტეთ, თუ რატომ გსურთ იქ მუშაობა).
მე ასევე გამაჩნია _____________ (ნებისმიერი დამატებითი კვალიფიკაციის დეტალები,
ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
მე გახლავართ …….., რაც, ჩემი აზრით, დამეხმარება სამუშაო მოვალეობების კარგად
შესრულების პროცესში (აღწერეთ საკუთარი პიროვნული თვისებები, მაგრამ ნუ

გააზვიადებთ).

გარწმუნებთ, რომ თუ მოხდა ჩემი შერჩევა თქვენი ორგანიზაციის მიერ, ვიმუშავებ
მაქსიმალურად ეფექტურად.
განსახილველად წერილს თან ვურთავ ჩემს CV.
მოუთმენლად ველი თქვენს გამოხმაურებას.
საუკეთესო სურვილებით,

(განმცხადებლის სახელი)
დანართები:
- CV
-

დიპლომი
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სამუშაო ფურცელი - 12

ჩემი სამუშაოს ძიების გეგმა მომავალი კვირისათვის
საქმიანობა

1.

შევამოწმებ ვაკანსიებს WorkNet-ში

2.

შევავსებ კონტაქტების სიას

3.

დავუკავშირდები პიროვნებებს ჩემი
კონტაქტების სიიდან და ვთხოვ ინფორმაციას
(რამდენი)

4.

გადავამოწმებ ნებისმიერ სხვა წყაროებს, რათა
მივიღო ინფორმაცია დასაქმების
შესაძლებლობის შესახებ

5.

მივალ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
ადგილობრივ ცენტრში, რათა გადავამოწმო
დაფაზე გამოკრული ვაკანსიები

6.

წარვუდგენ დამსაქმებლებს განაცხადებს
სამსახურში აყვანის თაობაზე

7.

(შეგიძლიათ დაამატოთ საქმიანობა)
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რამდენჯერ/როდის

საჯარო მომსახურების დაძმობილება: დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების
განვითარება საქართველოში

“dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris SesaZleblobebis ganviTareba
saqarTveloSi”

EU Twinning project “Capacity Building of the Employment Support Services in Georgia”

damsaqmebelTaTvis servisebis
miwodebis meTodologiuri
saxelmZRvanelo da Tanmxlebi
procedurebi (ESS-Tvis)

Tbilisi, 11.04.2016

დამსაქმებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის) მომზადებულ იქნა:


ნიკოლოზ ჩანადირი;



ნინო აგაშენაშვილი;



ბეჟან ლორთქიფანიძე



რუსუდან ტაბაღუა



მაია ასათიანი;



შოთა მახარაშვილი;



მერი ლორენციკი;



ბორის კატუსაკის მიერ.

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს
აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის დაძმობილებულ მხარეებს.

სარჩევი
1.

სარჩევი

სარჩევი

198
შესავალი .......................................................................................................................................
1. შესავალი ..............................................................................................................................
1. შესავალი ..................................................................................

199
1.1 ტერმინთა განმარტებები
.......................................................................................................................
1.1 ტერმინთა
1.1 ტერმინთა
განმარტებები
.............................................................................................................
განმარტებები .............................................................

199
1.2 დამსაქმებელთათვის1.2
სერვისის
მიწოდების მიზნები
.................................................................
დამსაქმებელთათვის
1.2
სერვისის
დამსაქმებელთათვის
მიწოდების მიზნები
სერვისის
.......................................................
მიწოდების
მიზნები .......

1.3 ESS -ის დამსაქმებელთან
ურთიერთობის
მთავარი
პრინციპები
............................................
200
1.3 ESS
-ის დამსაქმებელთან
1.3 ESS
ურთიერთობის
-ის დამსაქმებელთან
მთავარიურთიერთობის
პრინციპები
..................................
მთავარი პრინც
2.

202
დამსაქმებლებთან თანამშრომლობა
........................................................................................
2. დამსაქმებლებთან
თანამშრომლობა
2. დამსაქმებლებთან
...............................................................................
თანამშრომლობა...................................

202სამხარეო დონეზ
2.1 სამუშაოს ორგანიზება
ადგილობრივ
და სამხარეო
დონეზე ორგანიზება
.....................................................
2.1
2.1ადგილობრივ
სამუშაოს ორგანიზება
სამუშაოს
და სამხარეო
ადგილობრივ
დონეზე ...........................................
და

204
2.2.1 დამსაქმებელთან ურთიერთობის
აქტივობების
დაგეგმვა..............................................
2.2.1 დამსაქმებელთან
ურთიერთობის
2.2.1 დამსაქმებელთან
აქტივობების
ურთიერთობის
დაგეგმვა.....................................
აქტივობების
დაგეგ

207..............................
2.2.2 დამსაქმებელთან ურთიერთობის
აქტივობების
რეპორტინგი
.......................................
2.2.2 დამსაქმებელთან
2.2.2 დამსაქმებელთან
ურთიერთობის
აქტივობების
ურთიერთობის
რეპორტინგი
აქტივობების
რეპორ

2.2 დამსაქმებლებთა მომსახურებაზე
მომუშავე
თანამშრომელთა
მთავარი
აქტივობებიმომუშავე
.... 211
2.2 დამსაქმებლებთა
2.2 დამსაქმებლებთა
მომსახურებაზე
მომუშავე
მომსახურებაზე
თანამშრომელთა
მთავარი
თანამშრომე
აქტივობე

211
2.3 დამსაქმებელთა მოძიება
........................................................................................................................
2.3 დამსაქმებელთა
მოძიება
2.3 დამსაქმებელთა
..............................................................................................................
მოძიება..............................................................

2.4 დამსაქმებელთან კონტაქტი
.................................................................................................................
212
2.4 დამსაქმებელთან
კონტაქტი
2.4 დამსაქმებელთან
.......................................................................................................
კონტაქტი .......................................................

213
2.4.1 ანაზღაურებდი ვიზიტები
დამსაქმებელთან
......................................................................
2.4.1 ანაზღაურებდი
ვიზიტები
2.4.1
ანაზღაურებდი
დამსაქმებელთან
ვიზიტები
.............................................................
დამსაქმებელთან
.................

216 .........................
2.4.2 სამუშაო შეხვედრები
..............................................................................
2.4.2დამსაქმებელთან
2.4.2დამსაქმებელთან
სამუშაო შეხვედრები
სამუშაო შეხვედრები
.....................................................................
დამსაქმებელთან

218
2.4.3 დასაქმების ფორუმი
.................................................................................................................
2.4.3
2.4.3
დასაქმების ფორუმი
........................................................................................................
დასაქმების ფორუმი ............................................................

2.4.4 საინფორმაციო სესიები
............................................................................................................
221
2.4.4 საინფორმაციო
2.4.4 საინფორმაციო
სესიები
...................................................................................................
სესიები .......................................................
3.

223
ვაკანსიებზე მუშაობა
ERROR!
BOOKMARK
DEFINED.
3................................................
ვაკანსიებზე მუშაობა
3................................................
ვაკანსიებზე
მუშაობა NOT
...............................................
ERROR!
BOOKMARK
NOT
ERROR!
DEFI

223
3.1 ვაკანსიების რეგისტრირება
და გამოქვეყნება
.................................................................................
3.1 ვაკანსიების
3.1 ვაკანსიების
რეგისტრირება
და გამოქვეყნება
რეგისტრირება
.......................................................................
და გამოქვეყნება
.......................

3.2 WORKNET-ზე გამოქვეყნებული
ვაკანსიების
მეთვალყურეობა
..............................................
224
3.2 WORKNET-ზე
გამოქვეყნებული
3.2
WORKNET-ზე
ვაკანსიების
გამოქვეყნებული
მეთვალყურეობა
ვაკანსიების
....................................
მეთვალყურ

226 ინტერვიუ .........
3.3 წინაშესარჩევი სერვისები
და მასობრივისერვისები
ინტერვიუ
...................................................................
3.3 წინაშესარჩევი
3.3 წინაშესარჩევი
და
მასობრივისერვისები
ინტერვიუდა
.........................................................
მასობრივი

226
3.3.1 წინაშესარჩევი სერვისები
.................................................................................................
3.3.1 წინაშესარჩევი
სერვისები
3.3.1 წინაშესარჩევი
........................................................................................
სერვისები ............................................

227
3.3.2 მასობრივი ინტერვიუ
........................................................................................................
3.3.2
3.3.2
მასობრივი ინტერვიუ
...............................................................................................
მასობრივი ინტერვიუ ...................................................

3.4 სამხარეო და ადგილობრივ
ცენტრებთან
თანამშრომლობა
.......................................................
3.4 სამხარეო
3.4 სამხარეო
და ადგილობრივ
ცენტრებთან
და ადგილობრივ
თანამშრომლობა
ცენტრებთან
.............................................
228თანამშრომლობ
4.

229
დანართები ...................................................................................................................................
4. დანართები ..........................................................................................................................
4. დანართები ..............................................................................

1.

შესავალი
მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო შემუშავდა იმ მიზნით, რომ ESS-ის ყველა
ტერიტორიულ ერთეულში - ცენტრალური, სამხარეო და ადგილობრივ დონეზე
წარმოდგენილ იქნას უნიფიცირებული, სტანდარტიზირებული დამსაქმებელთა
სერვისები და მეთოდები
აღნიშნული მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო მოიცავს შემდეგ ასპექტებს:




დამსაქმებელთან ურთიერთობის პრინციპები;
დამსაქმებელთან თანამშრომლობა;
ESS-ისძირითადი სერვისები და აქტივობები დამსაქმებელთან მიმართებაში.

ESS-მა ჩამოაყალიბა საკუთარი მისია - „სამუშაოს მაძიებლების, განსაკუთრებით რწმენა
დაკარგული მაძიებლების
გააქტიურება და ხელშეწყობა შრომის ბაზარზე მათი
კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად. ”იმისათვის რომ ESS-მა შეძლოს მისიის
განხორციელება, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მან შეისწავლოს და გაანალიზოს შრომის
ბაზრის მოთხოვნები და შესაბამისად დაამყაროს მჭიდრო და ეფექტური (ან შედეგზე
ორიენტირებული) ურთიერთთანამშრომლობა დამსაქმებელთან .აღნიშნული სახელმძღვანელო განსაზღვრავს სწორედ იმ მთავარი ამოცანის მიღწევის გზებს (სერვისებს,
აქტოვობებს, არხებსა და ხელსაწყოებს) რომელიც უნდა გამოყებულ იქნეს ESS-ის
ტერიტორიული ერთეულების მიერ,რათა რაც შეიძლება მეტი დამსაქმებელი იყოს
მოზიდული და ჩართული ამ პროცესძში და შესაბამისად რაც შეიძლება მეტი რეალური
ვაკანსიები იქნეს მოპოვებული. (მოძიებული)
უფრო მეტიც, სახელმძღვანელოში ასევე წარმოდგენილია ის პროცესი და პროცედურები,
რასაც უნდა დაექვემდებაროს ESS, რათა შეძლოს დამსაქმებელთათვის მიწოდებული
სერვისების ხარისხის უზრუნველყოფა.
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1.1 აბრევიატურები და ტერმინთა განმარტებები
DESS - დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების დეპარტამენტი
ESS - დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური
RC - სამხარეო (რეგიონალური ცენტრები)
LC - ადგილობრივი (რაიონული ცენტრები)

დამსაქმებელი- (major employer) ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ან/და პირთა
გაერთიანება, რომელიც სამუშაოს მაძიებელს სთავაზობს ვაკანსიას და რომლისთვისაც
შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე სრულდება გარკვეული სამუშაო;
აკმაყოფილებს შემდეგი კრიტერიუმებიდან რომელიმეს:
a) საქართველოს კანომდებლობის მიხედვით აკმაყოფილებს მსხვილი საწარმოს
განმარტებას.
b) ეროვნული ან საერთაშორისო კომპანია, რომელიც აპირებს საქართველოში
ინვესტიციის განხორციელებას და შექმნის მინიმუმ 50 ახალ სამუშაო ადგილს.
c) საწარმო, რომელიც ახორციელებს საქმიანობას საქართველოს მინიმუმ 2
რეგიონში.
დასაქმების კონსულტანტი - პროფესიონალი, რომელიც სამუშაოს მაძიებელს აწვდის
ინფორმაციას, აძლევს რჩევას ვაკანსიასთან დაკავშირებით, სამუშაოს მოძიებისა და
შრომის ბაზარზე არსებული შესაძლებლობების შესახებ. ასევე სამუშაოს მაძიებელს
უწევს კონსულტირების სერვის, თუ როგორ მოიქცეს დამსაქმებელთან ურთიერთობაში.
ვაკანსია – კონკრეტული მახასიათებლების მქონე თავისუფალი სამუშაო ადგილი;
გასაუბრება (Mass interview)- შეხვედრა სამუშაოს მაძიებლსა და პოტენციურ
დამსაქმებელს ან მის წარმომადგენელს შორის კანდიდატის სამუშაოზე აყვანამდე
საინფორმაციო სესია - სამიზნე ჯგუფებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით
ჩატარებული ღონისძიება .
„www.worknet.gov.ge” / შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა – (შემდგომში –
„სისტემა“) – მართვის ავტომატიზებული საშუალება, რომელიც წარმოადგენს
ინტერაქტიულ ვებ-პორტალს და იძლევა ქვეყანაში შრომის ბაზრის ინფორმაციის
დამუშავების შესაძლებლობას;

1.2 დამსაქმებელთათვისსერვისების მიწოდებისმიზნები
დამსაქმებელთა მომსახურების სამმართველოს მთავარ მიზანს წარმოადგენს რაც
შეიძლება
მეტ დამსაქმებელთან
დაამყაროს
ურთიერთობა
და
კოორდინირებული თანამშრომლობის საფუძველზე გაზარდოს WORKNET-ზე
შემოსული ვაკანსიების რაოდენობა(ამისათვის მნიშვნელოვანია დამსაქმებლებს
დავანახოთ ESS-ის ძლიერი მხარეები) შეიძლება ჩამოთვლა (პროფესიონალიზმი,
ხარისხი, უფასო, მაშტაბები, სერვისები და ა. შ)
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ასევე მნიშვნელოვანია ESS-მა გააძლიეროს საშუამავლო მომსახურება სამუშაოს
მაძიებლებთან (უმუშევრებთან) მაქსიმალურად გაუწიონ დახმარება, ჩაუტარონ
კონსულტირება და ხელი შეუწყონ დასაქმდნენ შესაბამისი კვალიფიკაციის
მიხედვით. ასვე უნდა გავითვალისწინოთ დამსაქმებლების ინტერესებიც, ამიტომ
ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მოთხოვნების შესაფერისი კვალიფიკაციისა და
გამოცდილების მქონე კადრების შერჩევა. (მოთხოვნა-მიწოდების მაქსიმალური
ეფექტურობა)
1.3 ESS -ის დამსაქმებელთან ურთიერთობის მთავარი პრინციპები
მომხმარებლებთან (სამუშაოს მაძიებელი და დამსაქმებელი)
ურთიერთობისათვის ESS-მა უნდა იხელმძღვანელოს შემდეგი პრინციპებით:

ეფექტიანობის პრინციპი: ESS თავისი ტერიტორიული ერთეულებით აწვდიან
დროულ და ხარისხიან სერვისებს დამსაქმებელსა და სამუსაოს მაძიებელს ისე,
რომ ეფექტურად იყენებენ ადამიანურ, ფინანსურ და მატერიალურ რესურსებს.

პარტნიორობის

პრინციპი: ESS თავისი ტერიტორიული ერთეულებით

პარტნიორობას ამყარებს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. შეთანხმება,
რომლის დროსაც ორივე მხარე თანხმდება თანამშრომლობის ერთ პრინციპზე
და ინაწილებენ ვალდებულებებს.

პროფესიული ანგარიშვალდებულების პრინციპი: და ანგარიშვალდებულების

პრინციპი ნიშნავს, კომპეტენციის ფარგლებში დაკისრებული მოვალეობისა და
პასუხისმგებლობების პირნათლად და გამჭვირვალედ შესრულებას.

ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესებისა და განვითარების, საიმედოობისა და
მომსახურების ხელმისაწვდომობის პრინციპი:
ESS (DESS) ახორციელებს
შესრულებული სამუშაოების მუდმივ მონიტორინგს, რათა სამომავლოდ
უზრუნველყოს არსებული სერვისების განვითარება, ახალი სერვისების
დანერგვა და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება.

პერსონალური მონაცემების დაცვის პრინციპი: ESS იცავს პერსონალური

მონაცემების დაცვის პრინციპს ინფორმაციის გაცემის დროს, ასევე
უზრუნველყოფს მომხმარებლებისათვის ინფორმაციის წვდომის საშუალებას,
იყენებს, გასცემს და აგროვებს და უზრუნველყოფს ინფორმაციის დაცულობას
კანონით გათვალისწინებული რეგულაციების შესაბამისად.
ასევე ESS ფუქნციონირებს
ლისწინებით:
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შემდეგი

დამატებითი

პრინციპების

გათვა-

თანაბარი მოპყრობის პრინციპი: ESS ყველა თანამშრომლობით დაინტერესებულ
დამსაქმებელს ეპყრობა თანაბარი მოპყრობის პრინციპის გათვალისწინებით.
იქნება ეს საინფორმაციო, საშუამავლო, სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვის
სერვისი თუ სხვა... იგი ყველას ერთნაირად ემსახურება მიუხედავად საწარმოს
ზომისა, ადგილმდებარეობისა თუ ორგანიზაციული მოწყობისა.

დიფერენცირებული მიდგომების პრინციპი: ESS სამუშაოს ეფექტიანობის
გაზრდის
მიზნით იყენებს სხვასდასხვა დამსაქმებელთან სხვადასხვა
მიდგომებსა და ხერხებს, საწარმოს ზომის, ორგანიზაციული მოწყობისა და
ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე.

გეგმიური, გრძელვადიანი და პრევენციული მოქმედების პრინციპი: ESS
აყალიბებს დამსაქმებლებთან გრძელვადიან და მოკლევადიან ურთიერთობებს,
იმისდა მიხედვით თუ რა საჭიროება დგას მაძიებლის მხრიდან. ამით კი ESS
შრომის ბაზარზე აბალანსებს მოთხოვნა მიწოდებას და ხელს უწყობს უკეთესი
შესაბამისობის მექანიზმის განვითაებას.
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2.

დამსაქმებლებთან ურთიერთობა
2.1 სამუშაოს ორგანიზება ადგილობრივ დასამხარეო დონეზე
ახალი სერვის მოდელი ითვალისწინებს უფრო განვითარებულ და დახვეწილ სერვისებს
თავისი მომხმარებლისათვის. აქედან გამომდინარე, ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა
განასხვავებს მმართველ გუნდის ფუნქციებსა და შემსრულებელი თანამშრომლების
ფუნქციებს. (განმახორციელებელი დონე) ოპერაციული და განხორციელების ფუნქციები
გადანაწილებულია სამხარეო და ადგილობრივ დონეზე. ამიტომ დამსაქმებელთან
ურთიერთობის კომპონენტიც ამ პრინციპითაა გადანაწილებული. არსებული სამოქმედო
გეგმის ფუნქციები გადანაწილებულია სამხარეო და ადგილობრივ დონეზე. ESS
კომპონენტზე მომუშავე თანამშრომლმები ყველა მიმართულებით არიან ჩართულნი
პროცესებში, თუმცა მათი ფუნქცია -მოვალეობებსა და დასახულ გეგმებს განსაზღვრავს
ადგილობრივ თუ სამხარეო ცენტრებში არსებული სიტუაცია
დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე თანამშრომელთა ყოველდღიური მოვალეობები
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ცენტრალური დონე

დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების დეპარტამენტი
(DESS)
დამსაქმებელთა მომსახურების სამმართველო

სამმართველოს უფროსი
დამსაქმებელთ მომსახურებისსპეციალისტები

სამხარეო დონე

სამხარეო ცენტრი
დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების
განყოფილება

RC
თბილისი, ქუთაისი, კახეთი

ქართლი, შიდა ქართლი
განყოფილების უფროსი
დამსაქმებელთა მომსახურების
სპეციალისტები

ადგილობრივი დონე

RC: აჭარა-ბათუმი, გურია, მცხეთა-მთიანეთი,
რაჭა ლეჩხუმი–ქვემო სვანეთიi, სამეგრელოზემო სვანეთი, სამცხე ჯავახეთი,ქვემო

განყოფილების უფროსი

რაიონული ცენტრები
დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების განყოფილება

განყოფილების
უფროსი
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დამსაქმებელთა მომსახურებიაზე მომუშავე თანამშრომელთა ყოველდღიური მოვალეობების უმთავრესი შემადგენელი ნაწილია ახალი დამსაქმებლების მოძიება.
ამიტომ,
 ყოველდღე მინიმუმ 30 წუთი უნდა
ანალიზს ადგილობრივ და სამხარეო
მოძიებას ადგილობრივ დონეზე,
დარეგისტირებული დამსაქმებლის
გამოქეყნებული ვაკანსიები და ა.შ.)

დაეთმოს შრომის ბაზრის სიტუაციურ
დონეზე, ახალი სამუშაო ადგილების
(მაგალითად WorkNet-ზე ჯერ არ
მოძიება, ადგილობრივი გაზეთებში

სხვა ფუნქცია მოვალეობები:








დამსაქმებელთან ტელეფონით ან ელ.ფოსტით დაკავშირება/კონტაქტი;
დამსაქმებელთან ვიზიტი;
წინაშესარჩევი პროცესის ორგანიზება;
გასაუბრების (მასობრივი ინტერვიუ) ორგანიზება;
დამსაქმებელთან თანამშრომლობის შეფასება;
დამსაქმებელთა საჭიროების ცოდნა,
სამუშაო შეხვედრების, დასაქმების ფორუმების, საინფორმაციო სესიების
ორგანიზება დამსაქმებელთან.

2.2.1 დამსაქმებელთან ურთიერთობის აქტივობების დაგეგმვა
დამსაქმებელთათვის სერვისების მიწოდებისათვის საჭირო აქტივობები, რომლებიც
უნდა იქნას გათვალისწინებული ყოველწლიურ და ყოველთვიური გეგმის შედგენაში
მდგომარეობს შემდეგში:





ვიზიტები დამსაქმებელთან
სამუშაო შეხვედრები დამსაქმებელთან
საინფორმაციო სესიები
დასაქმების ფორუმი (მხოლოდ წლიური ანგარიში)
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ESS კომპონენტზე მომუშავე რაიონული განყოფილების ხელმძღვანელი საკუთარ სამოქმედო გეგმას თავად ამზადებს. ამ გეგმის
მიხედვით ადგილობრივ დამსაქმებელთა მომსახურების სპექტრია
გათვალისწინებული.

ადგილობრივი ცენტრი

წლიური გეგმა
ESS კომპონენტზე მომუშავე რაიონული განყოფილების ხელმძღვანელი საკუთარ სამოქმედო გეგმას წარუდგენს შესაბამის
სამხარეო ოფისს. თბილისი ქუთისი და თელავის სამხარეო
ცენტრებში ESS კომპონენტზე მომუშავე დანაყოფის ხელმძღვანელი წლიურ გეგმას წარუდგენს დამსაქმებელთან მომსახურებაზე მომუშავე სპეციალისტს. წლიური გეგმა წარმოდგენილი უნდა იყოს …………..- თვის (მომავალი წლისათვის
დეკემბრის ბოლოს).
სამხარეო ცენტრი მოახდენს რეგიონის ფარგლებში დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე რაიონული განყოფილების მიერ
შემუშავებული გეგმების გაერთიანებულ გეგმას და მიაწვდის
ცენტრალურ ოფისში დამსაქმებელთამომსახურებაზე მომუშავე
სამმართველოს.
ადგილობრივ ცენტრებს გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების
განხორციელების უფლება მიეცემათ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც
მიიღებენ დასტურს ცენტრალური ოფისიდან.
ყოველთვიური გეგმა
ESS კომპონენტზე მომუშავე ადგილობრივი ცენტრის დანაყოფის
ხელმძღვანელი ამზადებს ყოველთვიურ სამოქმედო გეგმას უკვე
დამტკიცებული წლიური გეგმის საფუძველზე არსებული
რესურსების გათვალისწინებით. თვიური გეგმა სამხარეო
ცენტრისთვის წარდგენილი უნდა იყოს ყოველი თვის 20 რიცხვში
მომდევნო თვისათვის.
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ESS კომპონენტზე მომუშავე სამხარეო ცენტრის (თბილისი,
ქუთაისი, თელავი)დანაყოფის ხელმძღვანელი ახდენს დამსაქმებელთამომსახურებაზე მომუშავე თანამშრომლის წლიურ და
თვიურ სამუშაოს ორგანიზებას

თბილისი ქუთაისი თელავისRC

წლიური გეგმა
ESS-ის დამსაქმებლის მომსახურებაზე მომუშავე სამხარეო
ცენტრის სპეციალისტი საკუთარ წლიურ სამოქმედო გეგმას თავად
ამზადებს. ადგილობრივი ცენტრებიდან მიღებული გეგმისა და
საკუთარი მომზადებული წლიური გეგმის გათვალისწინებით
დამსაქმებელთა
მომსახურების
სპეციალისტი
აკეთებს
გაერთიანებულ წლიურ სამოქმედო გეგმას. გაერთიანებული
გეგმას სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელი წარუდგენს ცენტრალურ ოფისს დეკემბრის ბოლომდე,
იქიდან გამომდინარე, რომ დამსაქმებელთა მომსახურება ითხოვს
გარკვეულ ფინანსურ სახსრებს, (მაგალითად დამსაქმებელთან
ვიზიტის ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება), ცენტრალურმა ოფისმა სამხარეო გეგმის წარდგენიდან დამტკიცდეს 15
სამუშაო დღეში უნდა დაამტკიცოს რეგიონალური სამოქმედო
გეგმა.
ყოველთვიური გეგმა
თბილისის, ქუთაისის და თელავის სამხარეო ცენტრების დონეზე
დამსაქმებელთა მომსახურების კომპონენტზე მომუშავე სპეციალისტების შიდა შეხვედრები შედგება საჭიროების შემთხვევაში.
განხილული საკითხებიდან ერთერთი უნდა იყოს ასევე მომავალი
თვის სამოქმედო გეგმა.
სამხარეო ცენტრის ESS კომპონენტზე მომუშავე ჯგუფის
ხელმძღვანელი ახდენს ადგილობრივი და რეგიონის ფარგლებში
შემუშავებული გეგმების გაერთიანებას. კონსოლიდირებული
მომდევნო თვის გეგმა დამტკიცებული უნდა იქნას მიმდინარე
თვის ბოლო კვირაში
სამხარეო ცენტრის ESS კომპონენტზე
მომუშავე დანაყოფის ხელმძღვანელის მიერ.
თავმოყრილი და კონსოლიდირებული მომდევნო თვის სამოქმედო
გეგმა წარდგენილი უნდა იქნას ESS ცენტრალური ოფისის
დამსაქმებელთა სამმართველოსთან დასამტკიცებლად მიმდინარე
თვის ბოლო კვირაში.
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ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემოსვანეთი, სამცხე ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა
ქართლი და თბილისი.

სხვაRC:აჭარა- ბათუმი, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი-

გაერთიანებული გეგმა
დამსაქმებელთან ურთიერთობის სამმართველოს დასამტკიცებლად წარდეგინოს თვის ბოლო კვირას.
წლიური გეგმა
ESS კომპონენტზე მომუშავე დანაყოფის ხელმძღვანელი საკუთარ
სამოქმედო გეგმას თავად ამზადებს. ამ გეგმაზე დაყრდნობით
ადგილობრივი ცენტრები მოამზადებენ თავის გეგმას და თავმოყრა
ხდება სამხარეო ოფისში. ESS კომპონენტზე მომუშავე დანაყოფის
ხელმძღვანელი კონსოლიდირებულ წლიურ გეგმას წარუდგენს
დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე სპეციალისტს. წლიური
გეგმა წარმოდგენილი უნდა იყოს …………..- თვის (მომავალი
წლისათვის დეკემბრის ბოლოს).
იქიდან გამომდინარე, რომ დამსაქმებელთან მომსახურების
განხორციელება ითხოვს გარკვეულ ფინანსურ სახსრებს, (მაგალითად დამსაქმებელთან ვიზიტის ტრანსპორტირების ხარჯების
ანაზღაურება), ცენტრალურმა ოფისმა სამხარეო გეგმის წარდგენიდან 15 სამუშაო დღეში უნდა დაამტკიცოს რეგიონალური
სამოქმედო გეგმა.
თვიური გეგმა
სამხარეო ცენტრის ESS კომპონენტზე მომუშავე დანაყოფის
ხელმძღვანელი მოახდენს რეგიონის/ადგილობრივი ფარგლებში
დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე დანაყოფის მიერ
შემუშავებული
გეგმების
თავმოყრას.
კონსოლიდირებული
მომდევნო თვის გეგმა დამტკიცებული უნდა იქნას მიმდინარე
თვის ბოლო კვირაში
სამხარეო ცენტრის ESS კომპონენტზე
მომუშავე დანაყოფის ხელმძღვანელის მიერ.
თავმოყრილი და კონსოლიდირებული მომდევნო თვის სამოქმედო
გეგმა წარდგენილი უნდა იქნას ESS ცენტრალური ოფისის
დამსაქმებელთან ურთიერთობის სამმართველოსთან დასამტკიცებლად მიმდინარე თვის ბოლო კვირაში.

2.2.2 დამსაქმებელთანურთიერთობისაქტივობებისრეპორტინგი
დამსაქმებელთა მომსახურების მიმართულებით განხორციელებული აქტივობების
შესახებ თვის და წლიური ანგარიშები უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
1. ვიზიტები დამსაქმებელთან
a. მოცემული დროის მონაკვეთში რამდენი ვიზიტი განხორციელდა
დამსაქმებელთან;
b. თანამშრომლის მიერ გაწეული საშუამავლო მომსახურებით რამდენი
დამსაქმებელი დარეგისტრირდა WorkNet-ზე.
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2. სამუშაო შეხვედრები დამსაქმებელთან
a. რამდენი სამუშაო შეხვედრა შედგა;
b. რამდენმა დამსაქმებელმა მიიღო მონაწილეობა;
c. რა იყო მთავარი განსახილველი საკითხები და როგორია დასკვნები;
3. საინფორმაციო სესიები
a. რამდენი საინფორმაციო სესია შედგა;
b. რამდენმა დამსაქმებელმა მიიღო მონაწილეობა;
4. დასაქმების ფორუმი
a. რამდენი დასაქმების ფორუმი მოეწყო;
b. რამდენი დამსაქმებელი და პარტნიორი მონაწილეობდა;
c. დამსწრეთა რაოდენობა
d. ფორუმის ორგანიზების შეფასება.
WorkNet-დან ამოღებული სტატისტიკური მონაცემების თვიური და წლიური რეპორტი
ხორცილედება DESS-ისმიერ

ESS კომპონენტზე მომუშავე დანაყოფის ხელმძღვანელი ამზადებს ანგარიშს
დამსაქმებელთა სერვისების მიმართულებით.

ადგილობრივი ცენტრი

წლიური ანგარიში
ESS კომპონენტზე მომუშავე ადგილობრივი ცენტრის ჯგუფის ხელმძღვანელი
წლიურ ანგარიშს წარუდგენს შესაბამის სამხარეო ოფისს. თბილისი, ქუათისი და
თელავის სამხარეო ცენტრებში ESS კომპონენტზე მომუშავე დანაყოფის
ხელმძღვანელი წლიურ ანგარიშს წარუდგენს დამსაქმებელთა მომსახურებაზე
მომუშავე სპეციალისტს.
წლიური ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს
…………..- თვის (წინა წლისათვის იანვრის შუა რიცხვებში).
სამხარეო
ცენტრი
მოახდენს
რეგიონის
ფარგლებში
დამსაქმებელთა
მომსახურებაზე მომუშავე დანაყოფის მიერ მომზადებული ანგარიშის
გაერთიანებას და მიაწვდის წლიურ რეგიონალურ ანგარიშს ცენტრალურ ოფისში
დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე სამმართველოს.
თვიური ანგარიში
ESS კომპონენტზე მომუშავე ადგილობრივი ცენტრის დანაყოფის ხელმძღვანელი
თვიურ ანგარიშს (გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესახებ) წარუდგენს
შესაბამის სამხარეო ოფისს. თვის ანგარიში წარედგინოს სამხარეო ოფისს ყოველი
თვის 10 რიცხვამდე.
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თბილისი თელავი ქუთაისი RC

წლიური ანგარიში
ESS-ის დამსაქმებლის მომსახურებაზე მომუშავე სპეციალისტი საკუთარ წლიურ
ანგარიშს თავად ამზადებს. ადგილობრივი ცენტრებიდან მიღებული ანგარიშისა
და საკუთარი მომზადებული წლიური ანგარიშის გათვალისწინებით
დამსაქმებელთა მომსახურების სპეციალისტი აკეთებს გაერთიანებულ წლიურ
ანგარიშს.
ESS კომპონენტზე მომუშავე სამხარეო ცენტრის დანაყოფის ხელმძღვანელი
მოახდენს რეგიონის ფარგლებში არსებული ანგარიშის გაერთიანებას და
მიაწვდის წლიურ რეგიონალურ ანგარიშს ცენტრალურ ოფისში დამსაქმებელთა
მომსახურებაზე მომუშავე სამმართველოს
…….…………..- თვის(წინა
წლისათვის იანვრის ბოლოს).
თვისანგარიში
თბილისის, ქუთაისის და თელავის სამხარეო ცენტრების დონეზე
დამსაქმებელთა მომსახურების კომპონენტზე მომუშავე სპეციალისტების შიდა
შეხვედრები ორგანიზებულ უნდა იქნას ყოველთვიურად განხილული
საკითხებიდან ერთერთი უნდა იყოს ასევე გეგმით განხორციელებული
აქტივობების შეფასება.
სამხარეო ცენტრის ESS კომპონენტზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი
უზრუნველყოფს ადგილობრივ /რეგიონის ფარგლებში შემუშავებული
ანგარიშების თავმოყრას.
წინა თვის ანგარიში დამსაქმებელთან ურთიერთობის სამმართველოს დასამტკიცებლად წარედგინოს ყოველი თვის 20 რიცხვამდე.

სხვა RC-ები

წლიური ანგარიში
ცენტრების მიერ მოწოდებული ანგარიშის საფუძველზე ჯგუფის ხელმძღვანელი
ამზადებს გაერთიანებულ წლიურ ანგარიშს და წარუდგენს დამსაქმებელთან
ურთიერთობის სამმართველოს ყოველი წლის ბოლოს.
თვიური ანგარიში
სამხარეო ცენტრის ESS კომპონენტზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი
უზრუნველყოფს ადგილობრივ /რეგიონის ფარგლებში შემუშავებული
ანგარიშების თავმოყრას. წინა თვის ანგარიში დამსაქმებელთან ურთიერთობის
სამმართველოს დასამტკიცებლად წარედგინოს ყოველი თვის 20 რიცხვამდე.
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დაგეგმვისა და ანგარიშგების გრაფიკი

DESS





დამსაქმებელთა მომსახურების სამმართველო
ამზადებს გაერთიანებულ წლიურ გეგმას (თვისასაც) და უგზავნის SSA და
MoLHSA დასამტკიცებლად
ამტკიცებს RC/LC-ის წლიურ გეგმას
ამზადებს გაერთიანებულ წლიურ ანგარიშს (თვისასაც) და უგზავნის SSA
და MoLHSAდასამტკიცებლად

RC წლიური გეგმა
დეკემბრის
ბოლოს

RC თვიური გეგმა
(მიმდინარე თვის
ბოლოს შემდეგი
თვისათვის)

RC წლიური
ანგარიში იანვრის
ბოლოსათვის

RC თვის ანგარიში
წინა თვის შესახებ
მიმდინარე თვის 20
რიცხვისათვის

სამხარეო ცენტრის დასაქმების ხხელშესწყობის მომსაურების
განყოფილება





ამზადებს გაერთიანებულ წლიურ გეგმას და უგზავნის DESS დასამტკიცებლად
ამაზდებს გერთიანებულ თვის ანგარიშს და უგზავნის DESS-ს
ამტკცებს LC-ის თვის გეგმას
ამზადებს წლიურ და თვიურ ანგარიშს და უგზავნის DESS-ს

LC წლიური გეგმა
დეკემბრის 15თვის

თვის გეგმა წინა
თვის შესახებ
მიმდინარე თვის
20 რიცხვისათვის

წლიური
ანგარიში იანვრის
შუა
რიცხვებისათვის

თვის ანგარიში
წინა თვის შესახებ
მიმდინარე თვის
10 რიცხვისათვის

დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების რაიონული განყოფილება
Head of the Unit of ESS დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების რაიონული
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2.2. დამსაქმებლებთა მომსახურებაზე მომუშავე თანამშრომელთა მთავარი
აქტივობები

2.3

•

დამსაქმებელთა რეგულარული მოძიება, SSA/ESS სერვისების გაცნობა /დაინტერესება;

•

ALMP საკითხებზე დამსაქმებელისთვის ინფორმაციის მიწოდება;

•

გასაუბრების მომზადება და განხორციელება

•

კანდიდატებთან
შესაბამისად

•

ადგილობრივ და რეგინალურ თანამშრომლებთან ურთიერთობა და მჭიდრო
კავშირი ინფორმაციის გაცვლის მიზნით.

•

დამსაქმბელთან ვიზიტების განხორციელებაზე პასუხიმგებელია ადგილობრივი
და სამხარეო ცენტრები ყოველ ვიზიტზე თანამშრომელი ავსებს „ვიზიტის
ანგარიშის ბლანკს“ (იხილეთ დანართი);

•

დამსაქმებელთა მომსახურების თანამშრომელი ვალდებულია პერიოდულად
ეკონტაქტოს დამსაქმებელს მისი საჭიროებიდან გამომდინარე. (მაგალითად
ახალი სერვისის დანერგის შემთხვევაში) (მინიმუმ 6 თვეში ერთხელ)

გასაუბრება

და

შერჩევა

დამსაქმებელთა

მოთხოვნების

დამსაქმებელთა მოძიება

კომპონენტზე მომუშავე თანამშრომლის ძირითადი მოვალეობაა ახალი დამსაქმებლის
მოძიება, მათი ინფორმირება ახალი სერვისების შესახებ.
დამსაქმებლის მოძიების საინფორმაციო წყარო:
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვული სააგენტო
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მონაცემთა ბაზა
საპარტნიორო ფონდი
თანაინვესტირების ფონდი
შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ბაზა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
საქართველოში წარმოდგენილი საერთაშორისო ორგანიზაციები
საქართველოში არსებული და პოტენციური ინვესტორები
მასმედია (რეგიონალური პრესადა TV)
ვაკანსიების ინტერნეტ ვებ-პორტალები
კომერციული დაწესებულებები
სოციალური ქსელები და პერსონალური კონტაქტები
სსიპ მეწარმეობის განვითარებისსააგენტო, http://enterprisegeorgia.gov.ge/en/home
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თბილისი,
ქუთაისი და
თელავის გარდა
სხვა RC და
LC
თბილისი,
ქუთაისი და
თელავის RC
LC

ცენტრალური ოფისი ტერიტორიული ერთეულების ინფორმაციულუზრუნველყოფას ახდენს სხვა ინსტიტუციების მემორანდუმის
საფუძველზე მონაცემთა ბაზებიდან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე.
ცენტრალური ოფისი ტერიტორიული ერთეულების ინფორმაციულ უზრუნველყოფას ახდენს სხვა ინსტიტუციების მემორანდუმის საფუძველზე)
მონაცემთა ბაზებიდან
მიღებული
ინფორმაციის საფუძველზე.
ცენტრალური ოფისი ინსტრუქციების საფუძველზე დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე გუნდში არსებულ სპეციალისტებზე
ანაწილებს პასუხისმგებლობებს დამსაქმებელთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. დანაწილება ხდება შემდეგი კატეგორიებით:
- GE NACE
- რეგიონალური კრიტერიუმები (კომპანიის ადგილმდებარეობა)
- თანამშრომელთა რაოდენობა
- ეკონომიკური სექტორი
- სხვა

საინფორმაციო წყაროდ შესაძლოა გამოყენებულ იქნას დასაქმების კერძო სააგენტოები
და მათი ვებ გვერდები. მაგალითისთვის ქვემოთ წარმოდგენილი ვებ გვერდები უნდა
მოწმდებოდეს მაგალითად:
jobs.ge;
hr.com.ge;
http://www.job.market.ge/;
http://kmsgeorgia.com/cms/.

2.4 დამსაქმებელთან კონტაქტი
ESS უმთავრესი მიზანია გაზარდოს დამსაქებელთა რაოდენობა, ESS-ს დამსაქმებელთან ურთიერთობის მიზნები:
 მოახდინოს შრომის ბაზრის სიტუაციის მონიტორინგი;
 შეაფასოს და გაანალიზოს დამსაქმებელთა მოთხოვნები მაძიებელთან მიმართებაში
 მოიპოვოს ვაკანსიათა დიდი რაოდენობა;
 დამსაქმებელს მიეწოდოს ინფორმაცია ESS ახალი სერვისებისა და მათი გამოყენების შესახებ
ESS დამსაქმებელთა მომსახურებაზე პასუხისმგებელი თანაშრომლები, თბილისი,
ქუთაისი და თელავის სამხარეო იფისის დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე
სპეციალისტები, ESS სამხარეო ცენტრების დანაყოფის ხელმძღვანელები სხვა RC: აჭარა-
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ბათუმი, გურია, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი, სამეგრელოზემოსვანეთი, სამცხე ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, და ადგილობრივი ESS ის დანაყოფის ხელმძღვანელი ეკონტაქტება დამსაქმებელს ტელეფონით ან

ელექტრონული ფოსტით, რათა შეუთანხმდეს პირად ვიზიტზე. სამხარეო და ადგილობრივი ცენტრები ტექნიკურად უზრუნვეყოფენ თანამშრომლებს დამსაქმებელთან
ეფექტური კომუნიკაციისათვის.
შეთანხმების საფუძველზე ვიზიტი ხორციელდება სოციალური მომსახურების
სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში ან დამსაქმებლის ოფისში.
ESS-ის დამსაქმებელთა მომსახურების სპეციალისტი გარდა პირადი ვიზიტებისა,
იყენებს სხვა საკონტაქტო საშუალებებსაც, ეკონტაქტება ტელეფონით, ელექტრონული
ფოსტით.
დამსაქმებელთან პირველ შეხვედრას მიზანშეწონილია დაესწრონ ხელმძღვანელები,
ორივე მხარე ზეპირსიტყვიერად თანხმდება წარმომადგენლებზე.
დამსაქმბელთან შეხვედრამდე დამსაქმებელთან ურთიერთობის სპეციალისტი
ვალდებულია მოიძიოს ყველა საჭირო ინფორმაცია კომპანიის შესხებ, დაუკავშირდეს და
შეუთანხმდეს შეხვედრის ადგილზე და დროზე მიზანშეწონილია შეხვედრა შედგეს
დამსაქმებლის ოფისში, სადაც სპეციალისტი გაეცნობა სამუშაო გარემოს.და შემდეგ უკვე
დასაქმების კონსულტანტს მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელიც თავის მხრივ ინფორაციას
აწვდის მაძიებელს.

ნებისმიერი სახის კონტაქტი დამსაქმებელთან უნდა იყოს მაღალ დონეზე ორგანიზებული, დამსაქმებელთან კონტაქტების დასამყარებლად საჭირო მექანიზმები:





ვიზიტები დამსაქმებელთან
სამუშაო შეხვედრები დამსაქმებელთან
საინფორმაციო სესიები
დასაქმების ფორუმები

2.4.1 ვიზიტები დამსაქმებელთან
დამსაქმებელთან კონტაქტის დასამყარებლად საუკეთესო მექანიზმია საწარმოში
ვიზიტი. ეს გულისხმობს რეგულარულ და ხშირ პირისპირ შეხვედრას და ახლო
დიალოგს დამსაქმებელთან.

დამსაქმებელთან ვიზიტის შინაარსი და მიზანი
ESS-ის დამსაქმებლთან ურთიერთობის სამმართველოს თანამშრომლის მიერ დამსაქმებელთან ვიზიტის მიზანია:
 WorkNet-ზე ვაკანსიების დარეგისტრირების ზრდა
 და
 ESS-ის საშუამავლო მომსახურების შეთავაზება
დამსაქმებლთან შეხვედრის პირველ ეტაპზე განსახილველი საკითხებია:
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1. RC/LC კომპეტენციათა გაცნობა (წარმოდგენილი გეოგრაფიული არეალის
მიხედვით.)
2. WorkNet-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დამხმარე სახელმძღვანელოების
(ბროშურები, ლიფლეტები , სხვ.) საშუალებით
3. WorkNet-ზე ვაკანსიების განთავსებაზე ინფორმაციის მიწოდება
4. არსებობს WorkNet-ით სარგებლობის 2 ვარიანტი:
o სისტემის მიერ ავტომატური შერჩევა
და
o WorkNet-ის მომსახურება თანამშრომლის მხარდაჭერით. თანამშრომლის
მიერ სწორად იქნას მიწოდებული ამ ვარიანტის დადებითი მხარეები.
5 ინფორმაცია დამატებითი მომსახურების შესახებ:
• დაინტერესებულია თუ არა დამსაქმებელი გასაუბრების ორგანიზების სერვისით
• დაინტერესებულია თუ არა დამსაქმებელი ისარგებლის პირველადი შერჩევის
სერვისით
• რა რაოდენობის მაძიებლის მოწვევა სურს დამსაქმებლს გასაუბრებაზე
• დაზუსტდეს ინტერვიუს ჩატარების ადგილმდებარეობა
6 დამსაქმებლთან შეხვედრის მეორე ეტაპზე განსახილველი საკითხებია:
დამსაქმებლის
 საკონტაქტო ინფორმაცია
 საქმიანობის სფერო, სამუშაო პირობები,
 დასაქმებულთა რაოდენობა,
 მთავარი პროფესიები, ვაკანიების რაოდენობა, მოსალოდნელი სამუშაო ძალის
მოთხოვნები
 მოსალოდნელი რეორგანიზაცია
 ვაკაანსიის განთაავსების მიზნით დამსაქმებლის სამომხმარებლო ანგარიშის
შექმნა WorkNet-ზე.

პასუხისმგებლობა
დამსაქმებელთან ვიზიტების განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადგილობრივ და რეგიონულ ცენტრებს.
ადგლობრივი ამ სახელმძღვანელოს მიხედვით, ESS -ის რაიონული განყოფილების
ცენტრი
ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია დამსაქმებელთან ანაზღაურებადი
ვიზიტის დაგეგმვაზე, მომზადებაზე, ჩატარებასა და რეპორტინგზე, იმ
ადგილობრივი ცენტრის ფარგლებში, რომელშიც მას უწევს საქმიანობა.
RC თბილისი ESS-ის სამხარეო ოფისის დანაყოფში დამსაქმებელთა მომსახურებაზე
ქუთაისი,
მომუშავე სპეციალისტი პასუხისმგებელია დამსაქმებელთან ვიზიტის
მომზადებაზე იმ სამხარეო ცენტრის ფარგლებში, რომელშიც მას უწევს
თელავი
საქმიანობა.
სხვა RC-ები
ESS -ის რაიონული განყოფილების ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია
დამსაქმებელთან ვიზიტის მომზადებაზე იმ სამხარეო ცენტრის
ფარგლებში, რომელშიც მას უწევს ოპერირება.
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დამსაქმებელთან ვიზიტის დაგეგმვა
დამსაქმებელთან ვიზიტის დაგეგმვა ხდება წლიური და თვიური ინტერვალით,
როგორც ეს ზემოთ აღინიშნა.

წლიური გეგმა

როგორც ეს 2.1 ქვეთავშია აღწერილი (სამუშაოს ორგანიზება), დამსაქმებელთან
ვიზიტების წლიური გეგმა უნდა მომზადდეს და გახდეს ნაწილი დამსაქმებელთან
მომსახურების წლიური გეგმის, ადგილობრივ და სამხარეო დონეზე.
წლიური გეგმა უნდა მოიცავდეს დამსაქმებელთან ვიზიტის რაოდენობას წლის
განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ისეთ საწარმოებს,
რომლებიც აპირებენ გაფართოებას, პოტენციურად მზარდი საკადრო პოლიტიკით, და
სოციო-ეკონომიკური გარემოებიდან გამომდინარე, რომელიც იქნება მოცემულ,
კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში.
ის დამსაქმებლები, რომლებსავ გააჩნიათ ფილიალები რეგიონის მასშტაბით, მათთან
ვიზიტის განხორციელებაზე პასუხიმგებლობა ეკისრებათ სამხარეო ცენტრებს.

თვის გეგმა

დამსაქმებელთან
ვიზიტების შესახებ გეგმის მომზადება ასევე უნდა ხდებოდეს
ყოველთვიური ინტერვალით, როგორც ეს მოცემულია 2.1 ქვეთავში, სამუშაოს
ორგანიზება სამხარეო და ადგილობრივი ოფისების მიხედვით.
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ESS -ის თანამშრომლები რომელნიც დამსაქმებელთა
მომსახურების მიმართულებით მუშაობენ სამხარეო და ადგილობრივ დონეზე,
ვალდებულნი არიან რეგულარულად განახორციელონ WorkNet -ზე გამოცხადებული
ვაკანსიების მონიტორინგი და სწორედ ამის მიხედვით დაეკონტაქტონ დამსაქმებელს.
ვაკანსიების რეგულარულ მონიტორინგში იგულისხმება, რომ დამსაქმებელთა
მომსახურებაზე მომუშავე თანამშრომელი კვირაში 2 დღე
ახდენს Worknet-ზე
განთავსებული ვაკანსიების შემოწმებას და თუ კონკრეტული დამსაქმებლის მიერ
დასაქმების ალტერნატიულ ვებ-გვერდებზე
განთავსებულ იქნა ვაკანსია, თანამშრომლის მიერ მოხდეს შესაბამისი რეაგირება.

დამსაქმებელთან ვიზიტის მომზადება
დამსაქმებელთან ვიზიტის ორგანიზება უნდა მოხდეს
თანამშრომელი (სამხარეო
ცენტრის დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე სპეციალისტი და ადგილობრივი
ცენტრის დასაქმების კომპონენტის ხელმძღვანელი) რომელიც პასუხისმგებელია ამ
ვიზიტის განხორციელებაზე, წინასწარ უნდა მოემზადოს თუ რა ინფორმაციას გააცნობს
და მიაწვდის დამსაქმებელს, როგორ უნდა მოახდინოს დასაქმების კუთხით არსებული
სერვისების გაცნობა დაარწმუნოს/დაიყოლიოს დამსაქმებელი თანამშრომლობასა და
WorkNet-ის სერვისებით სარგებლობაზე.
ვიზიტების განხორციელებისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს შემდეგზე:
 ESS-ის სერვისები და WorkNet-ის გამოყენება არის სრულიად უფასო დამსაქმებელთათვის;
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 ამ სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით ადგილობრივ და სამხარეო
ცენტრებს შეუძლიათ დახმარების გაწევა
ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ პასუხისმგებელი თანამშრომელი უნდა ფლობდეს
ინფორმაციას ორივე პროფილზე (დამსაქმებლის და მაძიებლის პროფილი) და ასევე
ESS-ის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებსა და ALMPM-ზე.
ვიზიტის დრო და ადგილი წინასწარ უნდა შეთანხმდეს დამსაქმებელთან, ტელეფონით
ან ელექტრონული ფოსტით.
ვიზიტის დასასრულს უნდა შედგეს შეხვედრის ოქმი, რომელიც ხელმოწერილ უნდა
იყოს ორივე მხარის მიერ. (დამსაქმებელი და სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დასაქმების კომპონენტზე მომუშავე თანამშრომელი. იხილეთ დანართის სახით ოქმის
ნიმუში)

ანგარიშის მომზადება
დამსაქმებელთან ვიზიტისთვის და ყოველწლიური რეპორტი წარმოდგენილ იქნას 2.1
ქვეთავში მოცემული პროცედურების მიხედვით
დამსაქმებელთა ვიზიტების შესახებ მომზადებულ ანგარიშში უნდა იყოს მოცემული
შემდეგი ინფორმაცია:
- დამსამებელთა ვიზიტების რაოდენობა და მათი წილი წლიურ გეგმასთან
მიმართებაში.
- საწარმოს ზომა და თანამშრომელთა რაოდენობა და მათი ეკონომიკური/საქმიანობის სფერო.
- შენიშვნები, რეკომენდაციები, დასკვნები

2.4.2 დამსაქმებელთან სამუშაო შეხვედრები
დამსაქმებლებთან ჯგუფური შეხვედრა ადგილობრივი ან სამხარეო ცენტრის მიერ
ჩატარდეს მინიმუმ წელიწადში ერთხელ.
აქტივობის მიზანია: სერვისები გაცნობა, შრომის ბაზრის ტენდენციების გამოვლენა,
დამსაქმებელთა საჭიროებების დადგენა, დამსაქმებლთა შენიშვნები არსებულ
სერვისთან დაკავშირებით.

სამუშაო შეხვედრების მომზადება
სამუშაო შეხვედრა დამსაქმებელთან უნდა შედგეს მეგობრულ ატმოსფეროში სამხარეო
ცენტრის ოფისში. შეხვედრის ხანგრძლივობაუნდა იყოს დაახლოებით საათნახევარი
(თუ კი დებატები გაგრძელდა შესაძლოა ცოტა მეტი) დრო განაწილებული უნდა იყოს
შემდეგნაირად: პირველი 30 წუთი სერვისების პრეზენტაცია,მეორე ნაწილი კი
დაეთმობა დისკუსია-განხილვებს შრომის ბაზრის ვითარებასთან და სერვისებთან
დაკავშირებით, ა.შ.
შეხვედრაზე უნდა იყოს შექმნილი მყუდრო და კომფორტული გარემო. ამიტომ თითო
ღონისძიებაზე მაქსიმუმ 20-30 დამსაქმებელი უნდა იქნეს წარმოდგენილი თბილისი,
ქუთაისი და თელავის მასშტაბით, თუ დამსაქმებელთა რაოდენობა აჭარბებს ამ რიცხვს,
სასურველია,რამდენიმე შეხვედრის ორგანიზება.
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შეხვედრას ესწრებიან: დამსაქმებელთან ურთიერთობის სამმართველოს თანაშრომლები,
სამხარეო ცენტრის უფროსი
დამსაქმებელთან შეხვედრის ორგანიზებისათვის საჭიროა შემდეგი საკითხების გათვალისწინება
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

სამხარეო ცენტრის უფროსთან შეთანხმდეს შეხვედრის დრო და ადგილი
(სასურველია 6-8 კვირით ადრე ან სულ მცირე ერთი თვით ადრე)
დაიჯავშნოს ადგილი
ეცნობოს დამსაქმებელს ღონისძიების ჩატარების დროსა და ადგილის
თაობაზე
მოწვეული დამსაქმებლების მონაცემები, პასუხისმგებელ პირად განისაზღვროს ადგილობრივი ცენტრის დასაქმების კომპონენტის ხელმძღვანელი
დამსაქმებელთა სიის შედგენაზე ადგილობრივ ცენტრთან აქტიური
კოორდინაცია.
რეგიონის მასშტაბით არსებულ დამსაქმებელთათვის ოფიციალური მოსაწვევის გამზადება
დამსაქმებელთა მოწვევის მიზნით სატელეფონო გასაუბრება და დასწრების
აუცილებლობაში დარწმუნება.
პრეზენტაციის მომზადება სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების
კუთხით არსებული სერვისების შესახებ, WorkNet-ის შესახებ, შრომის
ბაზარზე არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ასევე
შეკითხვები, რომლებიც საჭიროა დისკუსიების დასაწყებადდა სხვა... ასევე
ბოლო სლაიდზე უნდა იყოს რამდენიმე შესაძლო შეკითხვები რათა მოხდეს
დისკუსიის დაწყება.
დამსაქმებელთათვის საინფორმაციო მასალების მომზადება (ლიფლეტები,
ბროშურები, მიმდინარე მოვლენები შრომის ბაზარზე.)
მონაწილეთა სიის დაზუსტების შემდეგ ფურშეტის ორგანიზება
ღონისძიების გახსნა სააგენტოს სამხარეო ცენტრის უფროსის მიერ და
მადლიერების გამოხატვა თანამშრომლობისათვის.
დამსაქმებელთა მომსახურების სპეციალისტმა ან დასაქმების კომპონენტის
ხელმძღვანელმა მასპინძელი რეგიონიდან უნდა იტვირთოს შეხვედრის
თავმჯდომარეობა.
შეხვედრის დასასრულს, სამხარეო ცენტრის უფროსის, ან დასაქმების
კომპონენტის ხელმძღვანელის, ან დამსაქმებელთა მომსახურების სამმართველოს უფროსის მიერ შეხვედრის დახურვა მოწვეულ სტუმრებს მადლობა
უნდა გადაუხადოს მობრძანება, მონაწილეობა და დროის დათმობისთვის.

ანგარიშის მომზადება
სამხარეო ცენტრის დასაქმების კომპონენტის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია უზრუნველყოს შეხვედრის შესახებ ანგარიშის მომზადება, რომელიც გახდება კვარტალურიანგარიშის ნაწილი. ანგარიში მოიცავს შემდეგს: მონაწილე დამსაქმებელთა სია,
დამსაქმებლთან განხილული თემები დასაქმების ხელშეწყობის დეპარტამენტის დასაქმების მომსახურების სამმართველო წელიწადში ერთხელ ამზადებს გაერთიანებულ,
მასშტაბურ ანგარიშს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების სერვისებთან
დაკავშირებით (დამსაქმებელთა მომსახურება), ასევე მოიცავს დამსაქმებელთან სამუშაო
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შეხვედრების შესახებ ინფორმაციას. ეს ანგარიში გადაეცემა სოციალური მომსახურების
სააგენტოს მენეჯმენტს დასამტკიცებლად.

2.4.3 დასაქმების ფორუმი
დასაქმების ფორუმი არის ჯგუფური აქტივობა, რომელიც ორგანიზებულია სამხარეო
დონეზე. სამხარეო ცენტრები, ადგილობრივი ცენტრების დახმარებით პასუხისმგებელნი
იქნებიან დასაქმების ფორუმის ორგანიზებაზე, დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების
დეპარტამენტის ცენტრალური ოფისიდან მიღებული ინსტრუქციების საფუძველზე.
დასაქმების ფორუმის ძირითადი მიზანი იქნება მაძიებლისა და დამსაქმებლის
შეხვედრა, ვაკანსიების გაცნობა სამუშაოს მაძიებელებისათვის, წინაშესარჩევი
გასაუბრების წარმართვა, ავტომატური შერჩევა, შრომის ბაზრის გამჭვირვალე სისტემის
წარმოჩენა, მომავალი დასაქმების მიზნით სტუდენტებისათვის გეზის/ორიენტაციის
მიცემა.

დასაქმების ფორუმის ორგანიზება
დრო
დამსაქმებელთა მომსახურების სამმართველო აყალიბეს სამხარეო დასაქმების ფორუმის
დღის წესრიგს წლიურ გეგმაზე დაყრდნობითრათა შესაძლო გაუგებრობები დროის
მხრივ იქნას თავიდან არიდებული. ასევე გთვალისწინებული უნდა იყოს
მაძიებლისთვის და დამსაქმებლისთვის სასურველი პერიოდი, ყურადღება მიექცეს
მაძიებლისა და დამსაქმებლისათვის სასურველ პერიოდს ზაფხულისა და უქმე დღეების
გათვალისწინებით.ზოგადად სამხარეო დასაქმების ფორუმები ერთდღიანია (თბილისში
შესაძლოა მაშტაბებიდან გამომდინარე 2 დღეც კი იყოს) 9:00 დან 19:00 მდე.
ადგილი
დასაქმების ფორუმი უნდა ჩატარდეს საზოგადებისთვის ადვილად მისასვლელ
ადგილას, გათვალისწინებული უნდა იქნას ტრანსპორტისა და პარკინგის საკითხები.
სასურველია ეს იყოს ქალაქის ცენტრი, სადაც საზოგადოების დიდი ნაწილი იყრის თავს.
განსაკუთრებით მოსახერხებელია საგამოფენო დარბაზები, ან დახურული სტადიონები,
ან შედარებით პატარა ქალაქებში, საზოგადოებრივი ცენტრების ოფისები. ტიპური
დასაქმების ფორუმი, სადაც წარმოდგენილია დაახლოებით 20-30 კომპანია, მოითხოვს
ტერიტორიას დაახლოებით 1500-2500კვ.მ., ადგილმდებაროების შერჩევა სამხარეო
ცენტრის კომპეტენციაა. გადაწყვეტილების მიღებამდე აუცილებელია შედგეს
მოლაპარაკება ყველა საკითხზე: ფართის ღირებულებასა და ტექნიკური აღჭურვილობის
თაობაზე (მაგიდა, სკამი, ელექტრო მოწყობილობა, პროექტორი, ქსეროქსის აპარატი,
აუდიო აღჭურვილობა, სპეციალური ადგილი სპიკერებისათვის, მიკროფონები,
ინტერნეტ წვდომა და ა.შ.

ვინ უნდა იქნას მოწვეული
დასაქმების ფორუმის დროსა და ადგილის დაზუსტების შემდეგ დამსაქმებელთა
მომსახურებაზე მომუშავე თანამშრომლები (დამსაქმებელთა სერვისებზე მომუშავე
სპეციალისტები თბილისი, თელავი და ქუთაისის სამხარეო ცენტრიდან ან სხვა
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სამხარეო ცენტრების დასაქმების კომპონენტის ხელმძღვანელები) აწვდიან ინფორმაციას
დაქვემდებარებული ადგილობრივი ცენტრების დასაქმების კომპონენტების ხელმძღვანელებს. მნიშვნელოვანია მოხდეს ამ თანამშრომელთა გაერთიანებული სამუშაო
შეხვედრა. ამის შემდეგ ადგილობრივი ცენტრების დასაქმების კომპონენტის ხელმძღვანელები ატყობინებენ დასაქმების კონსულტანტებს, რათა ღონისძიების შესახებ
გაავრცელონ ინფორმაცია მაძიებლებში.
1. მოწვეულ დამსაქმებელთა სია შემუშავებულ იქნება ადგილობრივ და სამხარეო
დონეზე. უპირატესობა მიენიჭებათ მსხვილ ეროვნულ და საერთაშორისო
საწარმოებს, რომელიც უფრო მეტ სამუშაო ადგილს ქმნიან. პოტენციურ დამსწრე
დამსაქმებელთა სია უნდა აღემატებოდეს ფორუმის ჩატარების ადგილს მინიმუმ
2 ჯერ.მოსაწვევები გაგზავნილი იქნება სამხარეო ცენტრებიდან, სასურველია
რეგიონალური უფროსის (ან თავად სოც. მომსახურების დირექტორის) სახელით
გაიგზავნოს ელექტროული მოსაწვევი. მოსაწვევი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას
დროსა და ადგილის შესახებ, ფორუმის მიზანსა და ძირითადი საკითხებს,
(მაგალითად რამდენი მაძიებელია მოწვეული), სამხარეო და ადგილობრივი
ოფისების რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირების საკონტაქტო ინფორმაციას.
სამუშაოს მაძიებელთა მოსაწვევად საჭირო ღონისძიებებია:
 WorkNet-დან შეტყობინების გაგზავნა
 რეგიონის მაშტაბით, სადაც ეს ღონისძიება ტარდება, დასაქმების
კონსულტანტების მიერ მაძიებელთა პირადად ინფორმირება
 საჯარო ადგილებში პლაკატის განთავსება
 უფასო სოციალური მედიის გამოყენება
2. საგანმანათლებლო დაწესებულებები: მნიშველოვანია სკოლის დამამთავრებელი
მოსწავლეებისა და უმაღლესის სასწავლებლების სტუდენტების მოწვევა. მათთვის მნიშვნელოვანია დასაქმების ფორუმიდან ინფორმაციის მიღება მომავალში
კარიერის დასაგეგმად ან სამუშაო ადგილის მოსაძიებლად
3. სამხარეო დონეზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს პარტნიორები
პროფესიული განათლების კუთხით, მათ მიეცეთ საშუალება შრომის ბაზრის
შესახებ ტრენინგის ჩატარების და მათი უნარების გამოცდა, რათა უკეთ ესმოდეთ
საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები.
4. მომზადდეს მუნიციპალიტეტის, მთავრობის, აკადემიური წრეებისა და კერძო
სექტორის წარმომადგენლებისსია, რომელნიც მონაწილეობას მიიღებენ
ღონისძიების
გახსნის
პროცედურაში.მათთვის
დამზადდესსპეციალური
მოსაწვევი.

დასაქმების ფორუმის PR
 რეკომენდებულია დასაქმების ფორუმისათვის ცალკე ვებ-გვერდის შექმნა (ეს
იქნება ვებ-გვერდი, რომელიც ყველა სამხარეო ოფისისთვის იქნება განკუთვნილი). გვერდს უნდა ჰქონდეს დარეგისტრირების პანელი, სადაც დამსაქმებელსავტომატურად შეეძლება ელექტრონულად დარეგისტრირება.
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 სოციალური მომსახურების სააგენტოს კომუნიკაციის სამმართველო მოამზადებს
საინფორაციო ბიულეტენს და საინფორმაციო ხასიათის სარეკლამო სტატიას
ღონისძიების შესახებ, რომელსაც გაავრცელებს სოციალური ქსელების საშუალებით.ღონსძიების შესახებ და გაავრცელებს სოციალური ქსელების
საშუალებით.
 ადგილობრივი მედია - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადგილობრივმა
ცენტრმა და დამსაქმებელთან მომსახურებაზე მომუშავე სპეციალისტებმა ყველა
საშუალება უნდა გამოიყენონ, რათაღონისძიების შესახებ ინფორმაცია მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახადონ.

მასალები ვიზიტორთათვის
დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე სპეციალისტები თავიანთი ადგილობრივი
ცენტრის კოლეგებთან და ცენტრალური ოფისის კომუნიკაციის დანაყოფის თანამშრომლებთან ერთად მოამზადებენ ღონისძიებისათვის შემდეგ საჭირო მასალებს
ვიზიტორებისათვის გადასაცემ საჭირო მასალებს:
 გამოფენის გეგმა - საინფორმაციო ბროშურა, დასაქმების ფორუმის საორიენტაციო დოკუმენტი,რომელიც მოიცავს ღონისძიებაზე დამსაქმებლისთვის განკუთვნილ ადგილს, დამსწრე დამსაქმებელთა სიას ეკონომიკური სფეროების
მიხედვით და წარმოდგენილი ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციას.გარდა ამისა,
მიეწოდებათ დამსაქმებელთა პრეზენტაციების გრაფიკი.
 უკუკავშირები, რომელიც აჩვენებს კმაყოფილების ხარისხს ვიზიტორთა
მხრიდან, ეს ლიფლეტები გამოყენებულ იქნება ასევე როგორც საშუალება, რათა
მოხდეს ვიზიტორთა რაოდენობისს გამოანგარიშება.

ღონისძიების შესახებ უკუკავშირი
უკუკავშირი უნდა შეგროვდეს მაძიებელთა მხრიდანაც და დამსაქმებელთა მხრიდანაც,
მოსაზრება ღონისძიების ორგანიზაციული საკითხების შესახებ ეს უკუკავშირი
გამოყენებული იქნება შემდეგი მიზნებისათვის:
-

კმაყოფილება ღონისძიების ორგანიზაციული თვალსაზრისით
დამსაქმებლთა მოსაზრება მაძიებელების ნაკადის თაობაზე გამოკითხულ
ვიზიტორთა რაოდენობა

ეს ინფორმაცია გადმოცემული იქნება მარტივი კითხვარებით, რომელიც წინასწარ
დაურიგდებათ ღონისძიების მონაწილეებს. დამსაქმებელთა მომსახურებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები ვალდებულნი არიან მთელი დღის განმავლობაში დაესწრონ
ღონისძიებას, მიიღონ აქტიური მონაწილეობა და მაქსიმალური დახმარება აღმოუჩინონ
დამსაქმებელებს, უფრო მეტიც მათი პირდაპირი მოვალეობაა ღონისძიების დასასრულს
პერსონალურად გამოართვან უკუკავშირები დამსაქმებელს მოაწერინონ ხელი.
დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე თანამშრომლები რეგიონის მასშტაბით
ვალდებულნი იქნებიან შეაგროვონ ვიზიტორთა უკუკავშირებიც.
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სამხარეო ცენტრიდან დასაქმების ფორუმის ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები ვალდებულნი არიან ითანამშრომლონ ადგილობრივ ცენტრთან, რათა
ერთობლივად შეძლონ საჭირო ადამიანური რესურსის მობილიზება ღონისძიებასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე. (ტექნიკური დახმარება, კომუნიკაცია, დამსაქმებელთა
დახმარება...)
აღნიშნული უკუკავშირებიდან მიღებული ინფორმაცია თავმოყრილი იქნება დასაქმების
ფორუმის ვრცელ ანგარიშშიდა წარდგენილი იქნება 14 დღის განმავლობაში
ცენტრალური ოფისის დამსაქმებელთა მომსახურების სამმართველოსთან.

დასაქმების ფორუმის დაახლოებითი დღის წესრიგი:
დაეთმობა დამსაქმებლების მიერ საკუთარი ბანერების განთავსებას
საგამოფენო სივრცეში
ოფიციალური გახსნა, 3-4 მისასალმებელი სიტყვა (დამსაქმებლები და
მოწვეული სტუმრები სპიკერებად)
ღონისძიების საჯარო გახსნა
პროგრამის ძირითადი ნაწილი (დამსაქმებელთა პრეზენტაციები,
ბავშვების კუთხე, ადგილი, სადაც მაძიებელს შეეძლება CV-ს
მომზადება) დამსაქმებელთათვის დღის განმავლობაში იქნება ფურშეტი
დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე სპეციალისტთა მიერ
უუკუკავშირების მოგროვება
დასაქმების ფორუმის დასასრული

2.4.4 საინფორმაციო სესიები
საინფორმაცი სესიები არის დამსაქმებებლებისთვის მომზადებული შეხვედრა, რომელიც
საშუალებას მისცემს დამსაქმებელს გაეცნოს მისთვის საინტერესო საკითხებს და
მიიღებს სრულ ინფორმაციას სააგენტოში დანერგილი ახალი სერვისების შესახებ

ვინ აკეთებს საინფორმაციო სესიის ორგანიზებას
დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების დეპარტამენტიდან მიღებული ინსტრუქციების
მიხედვით საფუძველზე საინფორმაციო სესიების ორგანიზებას ახდენენ ადგილობრივი
და სამხარეო ცენტრების დასაქმების კომპონენტზე მომუშავე თანამშრომლები.

საინფორმაციო სესიის თემა
რეკომენდებულია ცენტრალურ ოფისთან სამხარეო ოფისის მიერ საინფორმაციო სხდომის თემატიკის წინასწარ შეთანხმება, რომელიც კონცეტტრირებული უნდა იყოს ერთ
საკიტხზე და არა ზოგადად ESS -ის სერვისებზე
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ვინ უნდა იქნას მოწვეული
საინფორმაციო სესიის თემატიკის მიხედვით უნდა მოხდეს სტუმრების მოწვევა.
მაგალითად, თუ გვსურს შრომის ბაზრის აქტიური ზომების შესახებ დამსაქმებლისთვის
ინფორმაციის მიწოდება - შეზღუდული შესაძლებლობების პირების დასაქმებისთვის
გამოყოფილი სუბსიდიები, მაშინ დამსაქმებელს ვისაც აქვს შესაბამისი გარემო
შექმნილი, უნდა იქნენ მოწვეული სესიაზე მიუხედავად მათი სტუმრების მოწვევა უნდა
მოხდეს საინფორმაციო სხდომაზე წარმოდგენილი თემატიკის გათვალისწინებით. მაგ:
თუ გვსურს დამსაქმებლთა ინფორმირება შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისათვის გამოყოფილი სუბსიდიების თაობაზე, მაშინ სწორედ ის დამსაქმებელი უნდა
იყოს მოწვეული, ვისი საქმიანობა ან ინტერესი ამ პირებთან არის დაკავშირებული.
აღნიშნული დამსაქმებელი პრიორიტეტულ სტუმართა რიცხვს მიეკუთვნება.
მოწვეულ სტუმართა რაოდენობა შესაძლოა იყოს განსხვავებული. სასურველი რაოდენობაა 20-30, თუმცა შესაძლებელია მეტი სტუმრის მოწვევაც.

საინფორმაციო სესიის მომზადება
შემდეგი საკითხები წინასწარ უნდა იქნას გათვალისწინებული:
 პრეზენტატორის ვინაობა
 დრო და ადგილი
 წერილობითი მასალები რაც უნდა დაურიგდეთ მონაწილეებს
 ხანგრძლივობა უნდა მოიცავდეს არაუმეტეს 2 საათს
დამატებით გასათვალისწინებელია:
 ლეპტოპი და პროექტორი
 მონაწილეთა სია
 შეფასების ფორმა

ანგარიშის მომზადება
საინფორმაციო სესიის შესახებ ანგარიში უნდა აისახოს ადგილობრივი და სამხარეო
ცენტრების წლიურ და თვიურ ანგარიშში.
ანგარიში მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 ჩატარებული საინფორმაციო სესიების რაოდენობა;
 მონაწილეთა რაოდენობა.
ასევე:







განხილული საკითხი-თემატიკა;
მოწვეულ და დამსწრე სტუმართა რაოდენობა (მოწვეულ დამსაქმებელთა 80%
დასწრება დადებითი მაჩვენებელია)
ცალკე მოინიშნოს ის დამსაქმბელები, რომლებიც თანახმა არიან დაასაქმონ
შშმპ .
შეფასების კითხვარის შედეგები შეფასება მოიცავს კმაყოფილებასაც და
უკმაყოფილებასაც, ამოვიღოთ ეს წინადადება
სხვა საკითხები, რომელიც წამოიჭრა საინფორმაციო სესიის დროს
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ვაკანსიებზე მუშაობა

3.

3.1 ვაკანსიების რეგისტრირება და გამოქვეყნება
ESS-ის ერთ-ერთი უმთავრესი სერვისია საშუამავლო მომსახურება, რომელიც გათვალისწინებულია სამუშაოს მაძიებლისა და დამსაქმებლისათვის. საშუამავლო მომსახურების პროცესი, რომელიც აღწერილია სამუშაოს მაძიებელთა მომსახურების სახელმძღვანელოში, იწყება WorkNet-ზე დამსაქმებელთა მიერ ვაკანსიის დარეგისტრირებით.
WorkNet Employment Mediation Process „ToBe“

START
New Job
Vacancy

Vacancies

Jobs Search

Job mediation
using ESS

NO

Delegation of
ESS RO/DO and
person

Reporting and
Coordination of
resources

Selection by
employer

END
Feedback on
interviews
(change of
status)

Search and
matching
process

YES

ESS RO, DO

Vacancy
online
Regitratio
n

List of
appropriate
Applicants

ESS CO

Jobseeker

WorkNet

Employer

Phase

List of
appropriate
Applicants

Change of
status when
inactive

Contacted for
Interview

Newsletter

Tel

Activity tracking
Reminders

Selection with
help of ESS
SMS, Email

SMS and email
Administration

წყარო: დაძმობილების პროექტის „დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში მომზადებული, (დეკემბერი 2015)
WorkNet საინფორმაციო სისტემის შესახებ მიმოხილვის ანგარიში.
დამსაქმებელმა ვაკანსიის გამოქვეყნებამდე რეგისტრაცია უნდა გაიაროს Worknet-ზე.ეს
პროცესი აღწერილია „დამსაქმებელთა დარეგისტრირების ბიზნეს პროცესში“. ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია ამოღებულია შემოსავლების სამსახურიდან, ხოლომომხმარებელს შეუძლია WorkNet-ის საშუალებით მონაცემების განახლება.
განახლებული WorkNet-ისსისტემა დამსაქმებელს აძლევს ვებ-გვერდზე ვაკანსიის
გამოქვეყნების საშუალებას და არ საჭიროებს ხელით სპეციალური ვაკანსიის ფორმის
შევსებას. გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ დამსაქმებელთა ნაწილს დასჭირდეს
ESS-ის თანამშრომლის დახმარება რეგისტრაციის პროცესში.ამ შემთხვევაში დამსაქმებელს შეუძლია მიმართოს ESS -ის თანამშრომელს დახმარებისთვის, რისთვისაც
საჭიროა დამსაქმებლის ნებართვა მისი პერსონალური მონაცემების წვდომაზე. (იხილეთ
დანართი 2)
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3.2 WORKNET-ზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების მონიტორინგი
WorkNet-ზე ვაკანსია გამოქვეყნებულია, სანამ დამსაქმებლის მიერ დადგენილი ვადა არ
ამოიწურება. ESS-ის დამსაქმებელთა სერვისებზე მომუშავე თანამშრომელი ვალდებულია რეგულარულად მოახდინოს WorkNet-ზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების შემოწმება.
მათ უნდა გაფილტრონ ვაკანსიები რომელთა ვადის გასვლამდე დარჩენილია 24 საათი
და გამოქვეყნებულია იმ დამსაქმებელთა მიერ, ვისთანაც არიან პასუხისმგებელნი.
დამსაქმებელთა მომსახურების თანამშრომელი ვალდებულია დამსაქმებელს აცნობოს
რომ მიმდინარე ვაკანსიის ბოლო ვადის ამოწურვამდე დარჩენილია 24 საათი და
შეუთანხმოს დამსაქმებელს სამომავლო ნაბიჯები. (მაგ. გაგრძელდეს ვაკანსიის
განთავსების პერიოდი, დაიხუროს ვაკანსია, შეიჩვალოს და ა.შ.. )

•

ვაკანსიების მონიტორინგთან დაკავშირებული ამოცანები

ქვემოთ მოცემული აქტივობები უნდა შესრულდეს ადგილობრივი ESS-ის დანაყოფის
ხელმძღვანელის მიერ ან დამსაქმბელთან ურთიერთობის სპეციალისტის მიერ
თბილისის, ქუთაისის და თელავის სამხარეო ცენტრებში, ან სხვა სამხარეო ცენტრების
ESS-ის დანაყოფის ხელმძღვანელების მიერ.
თუ

ვინ

ვაკანსიის განთავსება
მოხდა ისეთი დამსაქმებლის მხრიდან,
რომელთანაც სააგენტოს ჯერ არ აქვს
დამყარებული
კონტაქტი
ვაკანსიის განთავსება
მოხდა ისეთი
დამსაქმებლის
მხრიდან,
რომელთანაც
სააგენტოს აქვს
დამყარებული
კონტაქტი, თუმცა ამ
კონკრეტულ
ვაკანსიასთან
დაკავშირებით არ
საჭიროებს
საშუამავლო
მომსახურებას.

ვაკანსიაში მითითებული დამსაქმებელთან კონტაქტი რათა
ადგილმდებარეობის
მი- მოხდეს ვიზიტზე შეთანხმება ან
ხედვით, ESS თანამშრომე- ვაკანსიის სტატუსის გარკვევა.
ლი რომელსაც სწორედ ამ
გეოგრაფიულ
არეალში
უწევს ოპერირება.
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ვაკანსიაში მითითებული
ადგილმდებარეობის მიხედვით, ESS თანამშრომელი რომელსაც სწორედ ამ
გეოგრაფიულ
არეალში
უწევს ოპერირება.

რა

დამსაქმებელთან დაკონტაქტება
ვაკანსიის
ვადის
გასვლამდე
ერთი დღით ადრე, რათა დაზუსტდეს საჭიროებს თუ არა
დამსაქმებელი დახმარებას:
(i) ვაკანსიის
განთავსების
ვადების გაგრძელება (მაგ.
თუ კი არავინ დაინტერესდა ან ძალიან ცოტა
რაოდენობამ გააკეთა განაცხადი).
(ii) ან, ვთქვათ ის დაინტერესდა დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის საშუამავლო მომსახურებით, ან
სურს დახმარება წინა შესარჩევ პროცედურაში ან
მაძიებელთან დაკავშირება
და ა.შ...

ვაკანსიის განთავსება
მოხდა ისეთი დამსაქმებლის მხრიდან,
რომელთანაც სააგენტოს აქვს დამყარებული კონტაქტი, და ამ
კონკრეტულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით დამსაქმებელი
საჭიროებს საშუამავლო მომსახურებას.
დამსაქმებელმა განთავსებული ვაკანსია
დასრულლდა, რაც
ნიშნავს იმას რომ მან
მოძებნა შესაბამისი
კანდიდატურა.

ვაკანსიაში მითითებული
ადგილმდებარეობის
მიხედვით, ESS თანამშრომელი რომელსაც სწორედ ამ
გეოგრაფიულ
არეალში
უწევს ოპერირება.

საშუამავლო მომსახურების დაწყება ისე როგორც ეს აღწერილია
სამუშაოს მაძიებელთათვის მომსახურების გაწევის სახელმძღვანელოში.

ამ შემთხვევაში სააგენტოს თანამსრომლები ინფორმირებულნი
უნდა იყვნენ ვაკანსიის დასრულებასთან დაკავშირებით. დამსაქმებელი ვალდებული ვაკანსიის შევსების შესახებ აცნობის
სააგენტოს ელ. ფოსტის საშუალებით (დანართი 2-ით გათვალისწინებული ფორმის შევსება)

WorkNet-ს აქვს შესაძლებლობა მოახდინოს ავტომატური შერჩევა იმ კრიტერიუმების
მიხედვით, რომელიც მოცემულ ვაკანსიაში მიუთითა დამსაქმებელმა. WorkNet-ის
გამოყენების ინსტრუქცია მოცემულია „მომხმარებელთა სახელმძღვანელოში.“
მიუხედავად ამისა, დამსაქმებელმა შესაძლოა გამოთქვას სურვილი დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის საშუამავლო მომსახურებაზე და არ სურდეს ავტომატური
შერჩევა. კერძოდ, სისტემაში დამსაქმებელს შეუძლია სპეციალური ღილაკის საშუალებით დააფიქსიროს თანხმობა საშუამავლო მომსახურებაზე.
Specialist for services for
employers at the Division of
Services for Employers
(DESS)



ის ვალდებულია:
• ნახოს კონკრეტული ვაკანსია და შეამოწმოს
დამსაქმებლის მოთხოვნებიდა საკონტაქტო
ინფორმაცია
• ყოველ სამუშაო დღეს შეამოწმოს ელ-ფოსტა,
მოთხოვნილი საშუამავლო მოსახურების გამოვლენის მიზნით
• დაეკონტაქტოს საშუამავლო მომსახურებაზე
პასუხისმგებელ პირს ადგილობრივ და ცენტრალურ ოფისში, რომელიც უშუალოდ დაუკავშირდება დამსაქმებელს;
• დამსაქმებელთა კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
• ყველა მოთხოვნილ საშუამავლო მომსახურებაზე რეაგირება თანაშრომელმა უნდა მოახდინოს დღის პირველ ნახევარში
ადგილობრივი
პასუხისმგებელმა თანამშრომლებმა სწრაფად მოახდინონ
ცენტრის დასაქმების რეაგირება დამსაქმებელთან შემდეგი საკითხების გასარკვევად:
ხელშეწყობის
სერვისების
• სოციალური მომსახურების სააგენტოს (დასაქმების
დანაყოფის
კომპონენტი) ვიზიტის განხორციელებასთან სამუხელმძღვანელი
შაო შეხვედრის ორგანიზება, დროსა და ადგილზე
შეთანხმება.
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თბილისის, ქუთაისის,
თელავის სამხარეო
ცენტრებში
დამსაქმებელთა
მომსახურებაზე
მომუშავე
სპესიალისტები
(ფუნქცია

მოვალეობები
განსაზღვრულია
დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურების
დანაყოფის
ხერლმძღბვანელის
მიერ) და



•
•

•
•

გასაუბრებაზე კანდიდატთა სასურველი რაოდენობის დაზუსტება დამსაქმებელთან
მოთხოვნა, რაც გათვალისწინებული უნდა
იყოს წინაშესარჩევ ეტაპზე ESS-LC/RC-თა
მხრიდან.
გასაუბრების ჩატარების დრო და ადგილი,
დამსაქმებელთა მხრიდან უკუკავშირები გაგზავნილ მაძიებლებთან დაკავშირებით

დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურების
დანაყოფის
ხელმძღვანელი სხვა
სამხარეო ცენტრებში

3.3 წინაშესარჩევი სერვისები და გასაუბრება
იმ შემთხევვაში თუ დამსაქმებელი სურვილს გამოთქვამს სააგენტოსთან თანამშრომლობაზე პასუხისმგებელი თანაშმროლის მიერ ხდება გასაუბრების ორგანიზების
სერვისის შეთავაზება

3.3.1 წინაშესარჩევი სერვისები
წინაშესარჩევი სერვისი ითვალისწინებს დამსაქმებლისათვის იმ კანდიდატების
შერჩევას, რომელიც შეესაბამება გამოცხადებული ვაკანიის კრიტერიუმებს
ESS-ის თანამშრომლის მოვალეობაა:
•

დამსაქმებელთან შეთანხმებით აზუსტებს კანდიდატის პერსონალურ პროფილს
და თანხმდება დამსაქმებლისათვის მისაღებ კანდიდატთა რაოდენობაზე

•

შემდეგ დამსაქმებელთა მომსახურებაზე მომუშავე სპეციალისტი აცნობებს
ვაკანიის შესახებ დასაქმების კონსულტანტს, რათა დაეხმაროს მის კომპეტენციის
ფარგლებში შემავალ გეოგრაფიულ არეალში არსებული დამსაქმებლისთვის
შესაბამისი და სასურველი რაოდენობის კანდიდატების მოძებნაში.

 იგი აგროვებს დასაქმების კონსულტანტისგან მოწოდებულ CV-ებს და უგზავნის
დამსაქმებელს. შემოთავაზებულია 3 შესაძლო გზა თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს
პროცესი:

226 trening saxemZRvanelo

1. თუკი შესაფერისი კანდიდატების რაოდენობა აღწევს დამსაქმებლისთვის
სასურველ რაოდენობას, სპეციალისტი სთავაზობს დამსაქმებელს გასაუბრენის
ორგანიზების სერვისს (პროცედურა აღწერილია ქვემოთ)
2. თუკი ვერ მოგროვდა დამსაქმებლისათვის საჭირო რაოდენობა კანდიდატების,
მაშინ სპეციალისტი დახმარებისათვის მიმართავს მახლობელ რეგიონებს.
(პროცედურა აღწერილია ქვემოთ)
3. ESS-ის თანამშრომლის მიერ დაზუსტდეს შესარჩევი კანდიდატების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც ააცილებს ორივე მხარეს ზედმეტ ძალის-ხმევას
(იხილეთ ქვემოთ)
პირველადი შერჩევის პროცესის ნიმუში:
სატრანსპორტო კომპანიას ესაჭიროება სატვირთო მანქანის 10 მძღოლი. დამსაქმებელთა
მხრიდან მოთხოვნებია, რომ მძღოლს უნდა ჰქონდეს მართვის მოწმობა(C კატეგორია)და
სულ მცირე 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. დამსაქმებელს სურს დაახლოებით 20
ადამიანი, რომ შემდეგ ამ 20 დან თავად შეარჩიოს სასურველი კანდიდატები. სწორედ
ამიტომ, სააგენტოს თანამშრომელი (დასაქმებელთა მომსახურებაზე პასუხისმგებელი)
სთავაზობს, დამსაქმებელს, რომ დაახლოებით 40 კანდიდატის (წინასწარ შერჩეული) სიას
გადაუგზავნის. (შერჩევა განახორციელა დასაქმების კონსულტანტმა). კანდიდატები
შეირჩევა დამსაქმებლის მიერ მოწოდებული კრიტერიუმების/მოთხოვნების საფუძველზე. როდესაც მოხდება ამ სიის შედგენა (თავისი პროფილებით) გაეგზავნება
დამსაქმებელს. დამსაქმებელი წარმოდგენილი 40 კაციანი სიიდან შეარჩევს 20 და ეს
ადამიანები უკვე მოწვეულნი იქნებიან გასაუბრებაზე. ამ მომსახურების მთავარი მიზანია,
რომ დამსაქმებელი ყველა კნდიდატის პროფილს კი არ გაეცნობა, არამედ სააგენტოდან
მიიღებს უკვე პირველადი შერჩევით დარჩენილ იმ კანდიდატების.სიას, ვისთანაც უკვე
ის ისურვებს პირადად შეხვედრას და გასაუბრებას.

3.3.2 გასაუბრება
გასაუბრება
–
შეხვედრასამუშაოსმაძიებლსადაპოტენციურდამსაქმებელსანმისწარმომადგენ
ელსშორისკანდიდატისსამუშაოზეაყვანამდე, რომელიც ორგანიზებულია
სააგენტოს თანამშრომლის ან დამსაქმებლის მიერ. გასაუბრება ხდება
ინდივიდუალურად, რათა შეირჩეს მოთხოვნების შესაბამისი კანდიდატი.
დამსაქმებლთან ურთიერთობის სპეციალისტის ფუნქციებია:
•
•
•
•
•
•
•

შეათანხმოს დამსაქმებელთან გასაუბრების ჩატარების დრო და ადგილი.
გასაუბრების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმების კონსულტანტს,
რომელიც უზრუნველყოფს კანდიდატების მოწვევას.
მოამზადოს მოწვეულ კანდიდატთა სია და გასაუბრებამდე გადაამოწმოს მათი
დასწრება.
დღის წესრიგთან დაკავშირებით მოახდინოს კანდიდატთა ინფორმირება.
წარადგინოს დამსაქმბელი, მისი კომპანია, და გააცნოს ვაკანსიის დეტალები,
დაეხმაროს გასაუბრების ორგანიზებაში დამსაქმებელს,ინტერვიუს პროცესში
ჩარევის გარეშე
გასაუბრების შემდეგ მოამზადოს შემაჯამებელი ოქმი და შეაფასოს.თუ ვერ
შეირჩა შესაბამისი კანდიდატი, სპეციალისტი თავიდან სთავაზობს მომსა-
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ხურებას. (დანართში იხილეთ მასობრივი ინტერვიუს
გასაუბრების ანგარიში უნდა მოხვდეს წლიურ ანგარიშში

ანგარიში).

ყველა

3.4 სამხარეო და ადგილობრივ ცენტრებთან თანამშრომლობა
იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ ტერიტორიულ ერთეულში/სამხარეო ცენტრში
ვაკანსიაზე შესაბამისი კანდიდატი ვერ შეირჩა, დამსაქმებელთან ურთიერთობის
სპეციალისტი ვალდებულია პროცესში ჩართოს სხვა ახლომდებარე რეგიონალური
ოფისი. შეთანხმება ინფორმაციის გაცვლაზე ხდება თანაშრომლებს შორის

დამსაქმებელთა მოძიება

დამსაქმებელთათვის სერვისების მიწოდების (ვაკანსიასთან დაკავშირებით) ინტერვენციის
ლოგიკა

/SSA-ის ხელშეწყობაზე დათანხმებულნი/

მოპოვება
ვაკანსიის

შერჩევის სერვისი



WN-ზე დარეგისტრირებული დამსაქმებელი,თუმცა
არ მოუთხოვია SSA-გან დახმარება





მეჩინგი

აქტიური ურთიერთობა დამსაქმებელთან

WorkNet-ზე დარეგისტრირებული
დამსაქმებელი

ინტერნეტი/ გაზეთი და ა.შ.,

ვიზიტი დამსაქმებელთან
ჩაბარდეს: დამსაქმებელთა მხრიდან სერვისებს მიღებაზე თანხმობის ფორმა



WorkNet-ის ანგარიშის რეგისტრაცია (თუ ჯერ არ დარეგისტრირებულა)



ვაკანსიის(-ები) რეგისტრაცია; თუ ჯერ არ დარეგისტრირებულა



ვაკანსიის განახლება



დამსაქმებლის ნაცვლად ვაკანსიის ატვირთვა



ვაკანსიის დარეგისტრირება (თუ ჯერ არ არის დარეგისტრირებული)

ვაკანსიის დამუშავება

ინდივიდუალურ
ინტერვიუზე
გაგზავნა

დამსაქმებელთა მხრიდან
მოთხოვნილი წინაშერჩევის
პროცედურის ორგანიზება

ინდივიდუალ
ური
ინტერვიუ

ვაკანსიის შევსება/ მეჩინგი
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მასობრივი
ინტერვიუ
(გასაუბრება)0

მასობრივი
ინტერვიუ

ვაკანსიის შევსება/ მეჩინგი

4.

დანართები
დანართი 1: დამსაქმებელთან ვიზიტის აღრიცხვის ნიმუში
დამსაქმებელთან განხორციელებული ვიზიტის აღრიცხვა
საწარმო/ორგანიზაციის
დასახელება:
მისამართი:
საწარმოს
საიდენტიფიკაციო კოდი:
ეკონომიკური საქმიანობა
(NACE):
დირექტორი/მენეჯერი:
საკონტაქტო პირი:
ტელეფონი:
დასაქმებულთა არსებული
რაოდენობა:

ელ. მისამართი:

რა პროფესის თანამშრომლები ჭარბობენ
კადრის მოძიების მხრივ სირთულეები
თუ კი, რომელი პროფესია/პოზიციაზე
დამსაქმებელთა აზრით რითაა
გამოწვეული კანდიდატთა დეფიციტი
აპირებს თუ არა დამსაქმებელი კადრების
გაზრდას
თუ კი, რა პროფესიებში და რამდენით:
პროფესია/პოზიცია

 კი არა

 კი არა

რაოდენობა

პროფესიები სადაც მოსალოდნელია კადრის შემცირება / რაოდენობა:
პროფესია/პოზიცია
რაოდენობა

ვიზიტის მიზანი: ESS-ის სერვისებთან დაკავშირებით დამსაქმებლისთვის ინფორმაციის
მიწოდება
WorkNet-ზე ინფორმაციის მიწოდება: ვაკანსიების დარეგისტრირება, ვაკანსიების
განახლება
ესაჭიროება თუ არა დამსაქმებელს ESS-ის მხრიდან WorkNet-ზე ვაკანიის
დასარეგისტრირებლად:
 კი არა
თუ კი, დააკონკრეტეთ რა სახის:…………………………………………………………….
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 WorkNet-ე ინფორმაციის მიწოდება: WorkNET-ზე შესაბამისი კანდიდატის
თვითმოძიების ფუნქციაse
ესაჭიროება თუ არა დამსაქმებელს ESS-ის მხრიდანდახმარება შესაბამისი კანდიდატის
მოძიებისთვის
 კი არა
თუ კი, დააკონკრეტეთ რა სახის::…………………………………………………………….
 საშუამავლო მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
(მათშორისწინასწარიშერჩევისპროცედურა,კანდიდატებთან დაკავშირება,
უკუკავშირი)
ესაჭიროება თუ არა დამსაქმებელს ESS-ის მხრიდან საშუამავლო მომსახურება:
 კი არა
 ESS-ის სხვამომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (დამსაქმებელთან
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება, დასაქმების ფორუმი)
 ALMPM-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და დამსაქმებლის მონაწილეობის
შესახებ ინტერესების გაგება
დამსაქმებელთან ვიზიტის შედეგები:
დამსაქმებელი დარეგისტრირდება WorkNet-ზე
დამსაქმებელი არ დარეგისტრირდება WorkNet-ზე
დამსაქმებელი დაინტერესდება ESS-თან თანამშრომლობით
დამსაქმებელი თავად დაარეგსტრირებს ვაკანსიებს WorkNet-ზე
დამსაქმებელი ESS- თანამშრომლის დახმარებით დაარეგსტრირებს ვაკანსიებს
WorkNet-ზე
დამსაქმებელი WorkNet - ის გამოყენებით თავად მოიძიებს სასურველ კანდიდატს
ESS-ის თანამშრომლები დამსაქმებლებს გაუწევენ საშუამალო მომსაუურებას
დამსაქმებელი დაინტერესდება ALMPM-ში მონაწილეობით,
კერძოდ:……………………………………………….
 დამსაქმებელი არ დაინტერესდება ESS- თან თანამშრომლობით







დამსაქმებელი თანახმაა რომ ზემოაღნიშნულ ინფორმაციაზე წვდომა ქონდეს სხვა
დაინტერესებულ მხარეს:
 კი არა
ESS
__________________
(ხელმოწერა, პოზიცია)
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დამსაქმებელი
__________________
(ხელმოწერა პოზიცია)

დანართი2:
სააგენტოს დასაქმების სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით
დამსაქმებლის მოთხოვნის ფორმა
კომპანიის
დასახელება
მისმართი
საქმიანობის
რეგისტრაციის ID
წარმოდგენილი ...
მიერ
ვებ გვერდი
საკონტაქტო პირი 1

ფუნქცია

ტელ

ელ.
ფოსტა

დამსაქმებლის მოთხოვნა სააგენტოს
დასაქმების სერვისების გამოყენებასთან
დაკავშირებით
WorkNet ანგარიშის შექმნა
WorkNet -ზე ვაკანსიების განთავსება
WorkNet ანგარიშის მართვა
საშუამავლო მომსახურება
პირველადი გასაუბრების (წინაშესარჩევი
პროცედურა) სერვისის მიწოდება
გასაუბრების ორგანიზება

 დიახ არა
 დიახ არა
 დიახ არა
 დიახ არა
 დიახ არა
 დიახ არა

ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია სიმართლეს
შეესაბამება და რომ ვაკანსიის შევსებასთან დაკავშირებით ვაცნობებ სააგენტოს შემდეგ
ელ. ფოსტაზე: ----------- (სააგენტოს თანამშრომლის ელ.ფოსტა, რომლის ხელმოწერაც
ქვემოთ ფიქსირდება).
ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრიდან:----- (ქალაქის დასახელება)....-ს (სააგენტოს თანამშრომლის სახელი და გვარი) ვაძლევ
ავტორიზაციას, რათა მან WorkNet -ის ჩემი ანგარიში გამოიყენოს სისტემაში შესასვლელად და იმ სერვისების განსახორციელებლად, რომელიც მე ზემოთ აღვნიშნე.
მოთხოვნის ჩაბარების თარიღი:..............................
წარმომადგენლის (დამსაქმებლის მხრიდან) ხელმოწერა:................................................
სააგენტოს
დამსაქმებელთა
ხელმოწერა:.......................................

მომსახურებაზე

მომუშავე

თანამშრომლის

1

Person who will be responsible for operational communication with SSA in relation to HR.
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დანართი 3:
მასობრივი ინტერვიუს ანგარიში
.........................................................................
სამხარეო/ადგილობრივი SSA ცენტრი

მასობრივი ინტერვიუს ანგარიში
ადგილი:
თარიღი:

წარმოდგენილი:
დამსაქმებელი:
(წარმოდგენილი... სახელი, მისამართი)
ID no.:
RC/LC-თვის:

(ოფიცერის სახელი)

წარმოდგენილი კანდიდატები (ზემოთ იხილეთ დამსწრეთა სია)
დამსაქმებლის მხრიდან შემოთავაზებული პოზიცია:
ღია ვაკანსიების საერთო რაოდენობა:
დამსაქმებელთა აღრიცხვის რეესტრის მიხედვით მასობრივ ინტერვიუზე მოწვეულ
კანდიდატთა რაოდენობა........ მასობრივ ინტერვიუს დაესწრო ....................კანდიდატი.
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მიხედვით
მონაწილეებს შეეძლებათ:
- დამსაქმებელთა ეფექტურად მოძიება
- დამსაქმებელთა მოძიების პროცესში გაგება იმისა, თუ
სად უნდა მოიძიონ ინფორმაცია და რა უნდა
გაითვალისწინონ
- სხვადასხვა დამსაქმებლის დასარწმუნებლად
არგუმენტებისი გამოყენება
- სამუშაოს კოორდინირება და გუნდური მუშაობის
პრინციპი
- დამსაქმებელთან დაკავშირებამდე მომზადება და
შემდგომ დაკავშირება
- დამსაქმებელთან ვიზიტამდე მომზადება და შემდგომ
ვიზიტის განხორციელება
- სხავდასხვა დამსაქმებელთან კომუნიკაციის
დამყარების წესებისი გაგება
- წინასწარი შერჩევისა და შერჩევის პროცესის
ჩატარების გაცნობიერება
- დამსაქმებელთან თანამშრომლობაზე თვალყურის
მიდევნება
- თანამშრომლობის შეფასება და დამსაქმებელთა

ავტორი
ტრენინგის მიზანი

კონრეტული შედეგები
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ქართული (ინგლისურიდან თარგმნა)
მონაწილეები დაეუფლებიან საბაზისო ცოდნას
(კომპეტენციას) შემდეგ თემებთან მიმართებაში:
 შრომის ბაზრის სიტუაციის ცოდნა/დამსაქმებელთა
მოძიება
 დამსაქმებელთან თანამშრომლობისათვის საჭირო
უნარები
 დამსაქმებელთან ვიზიტების განხორციელება და
მათთან კომუნიკაციის უნარი
 დამსაქმებელთათვის წინასწარი შერჩევისა და
შერჩევის სერვისის მიწოდების უნარი
 დამსაქმებელთთვის ჯგუფური ღონისძიებების
ორგანიზების უნარი (დასაქმების ფორუმი/სამუშაო
შეხვედრები/საინფორმაციო სახის შეხვედრები)

-

ტრენინგის
სტრუქტურა

მეთოდი
ონლაინ რესურსები

სხვა დამატებითი
მასალები

1.
2.
3.
4.
5.
6.

საჭიროებების გამოვლენა
ჯგუფური ღონისძიების ორგანიზების უნარი
(დასაქმების ფორუმი/სამუშაო
შეხვედრა/საინფორმაციო შეხვედრა)

შესავალი
დამსაქმებლის მოძიება
დამსაქმებლის ჩართვა (თანამშრომლობა)
დასაქმების აგენტის რეგულარული მოვალეობები
დასაქმების აგენტის დროებითი ამოცანები
ვაკანსიაზე მუშაობა

პირისპირ ტრენინგი
თვითსწავლება
www.geostat.ge, www.forbes.ge, www.bpn.ge, www.economy.ge
worknet.gov.ge, www.investingeorgia.ge, www.gcfund.ge
დამსაქმებელთათვის სერვისების მიწოდების
მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო (ESS-თვის),
დაძმობილების პროექტი „დასაქმების ხელშეწყობის
შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში“, თბილისი,
2016წ. მარტი
სასწავლო მასალა:
1. დამსაქმებლის მოძიება/შრომის ბაზრის მონახაზი
2. დამსაქმებლის ჩართულობა
3. ყოველდღიური რუტინა – დასაქმების აგენტის
რეგულარული და დროებითი მოვალეობები
პრეზენტაცია (PPT)

ტრენინგი მოიცავს
თვითსწავლების
ტესტს

საქმეთა მიმოხილვა
არა

trening saxemZRvanelo

237

2. შესავალი
ტრენინგ მოდული “დამსაქმებელტან მუშაობა”
ტრენინგ მოდული დაგეხმარებათ მიიღოთ საბაზისო ცოდნა და უნარები ახალი სერვის
მოდელის მიხედვით დამსაქმებელთან მუშაობის პრინციპებთან დაკავშირებით, რომელიც
წარმოდგენილია ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის „დასაქმების ხელშეწყობის

სამსახურის

შესაძლებლობათა

განვითარება

საქართველოში“

-

მიერ.

ტრენინგი

დაგეხმარებათ გაეცნოთ ახალ დეფინიციებს, პროცესს, პროცედურებს და საშუალებებს
თუ როგორ უნდა წავმართოთ დამსაქმებელთან ყოველდღიური მუშაობა.
ტრენინგ მოდული შექმნილია პირისპირ შეხვედრების ფორმატისა და თვითსწავლების
კომბინაციის

საფუძველზე,

სხვა

დამატებითი

ტრენინგ

მასალების

გამოყენებით,

კონკრეტულად:
 დამსაქმებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის)
 სასწავლო მასალა:
1. დამსაქმებლის მოძიება/შრომის ბაზრის მონახაზი
2. დამსაქმებლის ჩართულობა
3. ყოველდღიურირუტინა – დასაქმების აგენტის რეგულარული და დროებითი
მოვალეობები

ტრენინგ გზამკვლევი
ტრენინგ გზამკლევი მომზადდა იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს თქვენი სწავლების
პროცესს. მოცემული გზამკვლევის თავები და ქვეთავები მოიცავს შემდეგს:





მოკლე შესავალი;
»აქტივობები«, რისი საშუალებითაც თქვენ მიიღებთ ინსტრუქციას დამატებითი
საკითხავი ლიტერატურის შესახებ;
რამოდენიმე კონკრეტულ მაგალითს და საქმეთა განხილვას, რომელიც
დაგეხმარებათ საკითხის უკეთ გაგებაში;
“კითხვები”, რომლის საშუალებითაც შეამოწმებთ თქვენს ცოდნას;

ტრენინგი პირისპირ ფორმატში
პირისპირ ტრენინგს ექნება სამუშაო შეხვედრის სახე, რომელიც ჩატარებული იქნება
სამჯერ, თითო 4 საათიანი. ტრენინგის მეტი წილი იქნება გამოცდილებით სწავლების
მეთოდზე დაფუძნებული.

უფრო ფართოდ, გამოცდილებით სწავლება არის სწავლის სახეობა, რომელიც სტუდენტს
ეხმარება ცოდნა და უნარები შეიძინონ რეალური ცხოვრებისეული პრობლემების
საფუძველზე/ ან სწავლება, სადაც ინსტრუქტორი იძლევა მითითებებს/ფასილიტირებას.
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საკლასო ოთახი, ლაბორატორია, სტუდია შესაძლოა იყოს ტრენინგის ჩატარების ადგილი,
რომელიც მოიცავს აქტივობებს როგორიცაა საქმეთა განხილვა, სიმულაციები,
ექსპერმენტები და ა.შ...(Wurdinger & Carlson, 2010).
ეს

ნიშნავს

რომ

ტრენინგის

ეს

ნაწილი

პრაქტიკაზე

ორიენტირებული

იქნება.

გამოყენებული იქნება სხვადასხვა მეთოდები, როლური თამაშები, განხილვები, მცირე
ჯგუფებში

მუშაობა

და

ა.შ....

ასევე

ინსტრუქციები

იქნება

თვითსწავლებასთან

დაკავშირებით.

სასწავლო აქტივობების ორგანიზება
თქვენის მხრიდან მოგეთხოვებათ გამოყოთ დრო ტრენინგებზე დასასწრებად და ასევე
თვითსწავლებისათვის. მოგიწევთ საკუთარი დროის კონტროლი, ხანგრძლივობა, გზა და
ა.შ... თუმცა ტრენინგის ხანგრძლივობა უკვე განსაზღვრულია, და მოდერატორის მიერ
მოცემულ ინსტრუქციას უნდა დაექვემდებაროთ.

1 -ლი დღე (4 საათი)
ტრენინგის შესავალი ნაწილი (30 წუთი)

ტრენინგის ორგანიზება

ტრენინგისათვის შერჩეულია ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები
ტრენინგის დიდი ნაწილი დაეთმობა დასაქმების აგენტის ძირითად მოვალეობებს, უფრო
მეტად გამახვილებული იქნება ყურადღება იმ სერვსებსა და პროცედურებზე, რომლის
მიწოდებაც

გათვალისწინებულია პილოტის განხორციელების პროცესში.ძირითადი

საკითხები, რომელიც გათვალისწინებულია მოცემული ტრენინგ მოდულის მიხედვით:
 შროომის ბაზრის სიტუაციის ცოდნა
 დამსაქმებლის მოძიება
 დამსაქმებლის ჩართვა სააგენტოსთან თანამშრომლობაში
 დამსაქმებელთან დაკავშირება და ვიზიტი
 საბაზისო წინასწარი შერჩევისა და შერჩევის სერვისების უზრუნველყოფა
 ვაკანსიებზე მუშაობა
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თემები რომელიც არ იქნება განხილული ტრენინგზე ან ნაწილობრივ შევეხებით:
 WorkNet ფუნქციები და Mongo ICT (სხვა ტრენინგის ნაწილია)
 დამსაქმებელთან
კომუნიკაციისათვის
საჭირო
უნარების

გამოყენება

(საკომუნიკაციო უნარების განვითარების ტრენინგის ნაწილი, რომელიც უკვე
ჩატარდა)
 ნაკლებად შევეხებით ახალი სერვისმოდელის ორგანიზაციულ ასპექტებს
 ნაკლებად შევეხებით ჯგუფური ღონისძიების ორგანიზების საკითხებს (არ არის
პილოტის ნაწილი)

მონაწილეთა წარდგენა

დასაქმების აგენტი
მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ: იმისათვის რომ თარგმანი ინგლისური ენიდან
ქართლზე გავამარტივოთ, ჩვენ ტერმინის დამსაქმებელთა თანამშრომლობაზე
პასუხისმგებელი თანამშრომლის ნაცვლად - გამოვიყენებთ ტერმინს დასაქმების
აგენტი

3 თემა: დამსაქმებელთა მოძიება/შრომის ბაზრის სიტუაციის ცონდა (60წთ)
ძირითადი აქცენტი გაკეთდება WorkNet-ს გარეთ, საქართველოს შრომის ბაზარზე
არსებული დამსაქმებლის მოძიებაზე.

ძირითადი კითხვები:
სად მოვიძიოთ დამსაქმებელი?
როგორ მოვიძიოთ მეტი დამსაქმებელი?
როგორ შევაგროვოთ მეტი და უკეთესი ხარისხის ვაკანსიები?

დასაქმების აგენტებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა ახალი
დამსაქმებლების

მოძიება,

რათა

მათ

გაეწიოთ

მომსახურება

სოციალური

მომსახურების სააგენტოს მიერ. დამსაქმებელთა ძიებისათვის აუციელებელია
პროაქტიული როლი და დასაქმების აგენტის დამოუკიდებლობა. დასაქმების
აგენტს უნდა გააჩნდეს წარმოდგენა ქვეყნის ეკონომიკის და მისი სამუშაო
რეგიონის ადგილობრივი ეკონომიკის შესახებ.
3.1 ეროვნული ეკონომიკის ცოდნა + დინამიური სექტორები(10 წთ.)
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ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც უკვე ასახელებენ საქართველოში არსებული
ბიზნესები, არის კვალიფიცრებული კადრების ნაკლებობა! რასაც ადგილი აქვს
ძალიან მაღალი საბაზრო მიწოდების პირობებში (უმუშევრობის მაჩვენებელი ჯერ
კიდევ შეადგენს 12.4%-ს).

-

რაში მდგომარეობს აქ დასაქმების აგენტების როლი?? – დაუმტკიცონ
ბიზნესებს, კანდიდატთა მიზნობრივი ძიების გზით, რომ უმუშევართა
რეესტრში არსებობს მრავალი უნარჩვევების მქონე და განათლებული
კანდიდატი!

ასევე, უცხოელი ინვესტორების საქართველოში ჩამოსვლის მრავალ შემთხვევაში,
მათ თან მოჰყავთ საკუთარი თანამშრომლები, ვინაიდან ეს უფრო იაფი ჯდება,
ვიდრე ინვესტირება ადგილობრივ კადრებში.
-

რაში მდგომარეობს აქ დასაქმების აგენტების როლი??– დაარწმუნონ
დამსაქმებლები, რომ მათ მოიძიონ ადგილობრივი ადამიანური რესურსები
და დაეხმარონ მათ ამის გაკეთებაში, დასაქმების ხელშეწყობის ხარისხიანი
მომსახურების

მიწოდების

გზით,

სამუშაოს

მაძიებელთა

WorkNet-ს

მონაცემთა ბაზის გამოყენებით!
იმისათვის, რომ დასაქმების აგენტს გააჩნდეს კარგი წარმოდგენა ეკონომიკის
მდგომარეობისა და განვითარებასთან დაკავშირებით, დასაქმების აგენტს შეუძლია
გამოიყენოს ისეთი ინტერნეტ-საიტები, როგორიცაა:
 ფორბსი საქართველო: www.forbes.ge
 ბიზნეს-პრეს ნიუსი: www.bpn.ge
 საქსტატი: www.geostat.ge
 ეკონომიკის სამინისტრო: www.economy.ge
 განახორციელეთ ინვესტიციები საქართველოში: www.investingeorgia.ge
 საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი: www.gcfund.ge

+ 1 ამოცანა (20წთ.): ბრეინს თორმინგი: გამოკვეთეთ საქართველოს ეკონომიკის ისეთი

სექტორი, სადაც დასაქმების მზარდი წილია და ისეთი სადაც სამომავლოდაა
მოსალოდნელი ზრდა.
შენიშვნა:
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3.2 მნიშვნელოვანი მსხვილი, მცირე და საშუალო დამსაქმებლები და სამომავლო ინვესტიციები (10წთ.)

დამსაქმებლების

მოძიების

პროცესში,

დასაქმების

აგენტმა

უნდა

განასხვაოს

დამსაქმებლის სამი კატეგორია:
 ეკონომიკაში არსებული მსხვილი დამსაქმებელი (აუცილებელი არაა იყოს
უმსხვილესი კომპანია).
 მცირე და საშუალო, რომელიც მნიშვნელოვანია რეგიონალურ შრომის
ბაზარზე.
 პოტენციური ინვესტიცია, რომელიც ბევრ ვაკანტურ ადგილს შექმნის
ქვეყანაში.

ძირითადი კითხვა: უნდა გავაკეთოთ თუ არა აქცენტი მსხვილს დამსაქმებლებზე
პილოტის დროს?

დასაქმების აგენტმა თვალყური უნდა ადევნოს ინფორმაციას შრომის ბაზარზე
არსებულ დამსაქმებელთა დაკავშირებით, ასევე „კონკურენტი“ ორგანიზაციის
ვებ გვერდებს. ამ მიზნებისათვის შესაძლოა გამოყენებულ იქნას შემდეგი ვებ
გვერდები:
www.hr.ge
www.jobs.ge

დასაქმების აგენტებმა უნდა მოახდინონ საკუთარი ძალისხმევის ფოკუსირება
საქართველოში ძირითად დამსაქმებლებთან თანამშრომლობის დამყარებაზე.
დიდ

საწარმოებს,

რომლებიც

ქირაობენ

ათასობით

თანამშრომელს,

ჩვეულებრივ ყოველთვის შეუძლიათ სამუშაოს შეთავაზება. თანამშრომლობის
დამყარება მსხვილ, კარგად ცნობილ დამსაქმებლებთან ასევე ხელს შეუწყობს
სოციალური

მომსახურების

სააგენტოს

დასაქმების

ხელშემწყობი

მომსახურების პროფილისა და ავტორიტეტის გაძლიერებას და შეასრულებს
სტიმულის როლს იმისათვის, რომ სხვა კომპანიები ჩაერთონ WorkNet-სა და
ჩვენს მომსახურებაში.
დასაქმების აგენტებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მოახდინონ
ფოკუსირება არა მხოლოდ დიდ კომპანიებზე, არამდეს ასევე საშუალო და
მცირე ზომის საწარმოებზე. მათ შეუძლიათ „აწარმოონ“ დიდი რაოდენობის
ვაკანსიები მაგრამ შესაძლოა არ გააჩნდეთ საკმარისი საკუთარი მხარდაჭერა,
ადამიანური რესურსების განყოფილების თვალსაზრისით, რათა დახვეწილად
მართონ

ამ

ვაკანსიების
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შევსების

პროცესი

და

შესაბამისად

უფრო

მონდომებულნი იყვნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების
სამსახურთან თანამშრომლობის კუთხით, ვიდრე მსხვილი „ინდუსტრიის
კაპიტანები“.
(მეტი იხილეთ საკითხავ მასალაში: დამსაქმებელთა მოძიება/შრომი ბაზრის
მონახაზი)
+ მე-2 ამოცანა (20წთ.): მოიფიქრეთ თბილისის მასშტაბით არსებული 2 დამსაქმებელი,

რომელიც გსურთ რომ ჩართოთ სააგემტოსთან თანამშრომლობის პროცესში. რატომ
დაუკავშირდებით მათ?
შენიშვნა:

შესვენება ყავაზე (15წთ)

4 თემა: დამსაქმებლის ჩართულობა (თანამშრომლობა) (90წთ)
დასაქმების აგენტს უნდა ჰქნდეს დამსაქმებელთან მიდგომებისა/დაკავშირების
გზებისა და მათი პროცესებში ჩართვის ჩამოყალიბებული სტრატეგია, სადაც ასახული
იქნება დამსაქმებელთან ურთიერთობის გამოცდილება, დამსაქმებლებში WorkNet-ის
ზოგადი ცოდნა და შრომის ბაზარზე არსებული დამსაქმებელთა მოთხოვნების
დაკმაყოფილების წარმატებული მექანიზმები.

ძირითადი კითხვები:
როგორ დავუკვშირდეთ და ჩავრთოთ პროცესებში დამსაქმებელი?
როგორ დავითანხმოთ თანამშრომლობაზე?
რომელი დასაქმების აგენტია პასუხსიმგებელი პირი?
4.1

ჩართულობის

სტრატეგია

და

თანამშრომლობაზე

დათანხმება

/დამატებითი სარგებელი(20 წთ.)
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დასაქმების აგენტებმა დამსაქმებლებთა პროცესევბში ჩასართავად უნდა
გამოიყენონ შემდეგი 3 ეტაპი:
1. დაიწყეთ პროცესში იმათი ჩართვით, ვინც ითხოვა სოციალური მომსახურების
სააგენტოს მხარდაჭერა WorkNet-ში
2. შემდეგ ჩართეთ პროცესში ისინი, ვინც არ ითხოვა სოციალური მომსახურების
სააგენტოს მხარდაჭერა, მაგრამ აქვეყნებენ ვაკანსიებს WorkNet-ში.
3. დაიწყეთ იმ საწარმოების (მცირე და საშუალო საწარმოების) ჩართვა პროცესში,
რომლებიც არ აქვეყნებენ საკუთარ ვაკანსიებს WorkNet-ში.

სააგენტოს სერვისებით დამსაქმებელთა დაინტერეებისათვის საჭირო არგუმენტები:
 სამუშაოს ძიების მიზნობრივი პლატფორმა, რომელიც მოიცავს დახვეწილ
ავტომატიზებულ დაკავშირების (matching) სისტემას;
 მონაცემთაბაზა, რომელშიც შეტანილია სამუშაოს მაძიებელთა 32 000 CV
 ელექტრონული და პერსონალიზებული მომსახურების კომბინაცია (შერეული
მომსახურების მიწოდება)
 ყველა მომსახურება არის უფასო;
 მომსახურებები

ინდივიდუალურად

არის

მორგებული

თითოეული

დამსაქმებლის საჭიროებებზე;
 თითოეულ ცალკეულ დამსაქმებელთან მუშაობს ერთი პასუხისმგებელი პირი
(key account manager) (რაც ქმნის კომუნიკაციისა და პერსონალიზებული
ურთიერთობის ერთ ხაზს);
 პირდაპირ

არის

ხელმისაწვდომი

საკანონმდებლო

საკითხებთან

დაკავშირებული

ყველა

და

სიახლე

შრომის
აქტიური

და

ბაზართან,
შრომის

უკანასკნელი

დასაქმებასთან

ბაზრის

ზომებთან

ინფორმაცია

შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსგან და სოციალური
მომსახურების სააგენტოსგან;
 მთელი ქვეყნის ტერიტორიის დაფარვა პერსონალიზებული მომსახურებით
 საკუთარი საქმის მცოდნე და შესაბამისი უნარების მქონე თანამშრომლები;
 სოციალური

მომსახურების

სააგენტოს

მიერ

ორგანიზებულ

დასაქმების

რეგიონალურ ფორუმებში, საინფორმაციო და სამუშაო შეხვედრებში უფასოდ
მონაწილეობის შესაძლებლობა
 ის ინვესტორები და დამსაქმებლები, რომლებიც ღებულობენ სამთავრობო
ფინანსურ

მხარდაჭერას,

უნდა

ეცადონ,

რომ

მოიძიონ

საკუთარი

თანამშრომლების ნაწილი მაინც სამუშაოს რეგისტრირებული მაძიებლების
რიცხვიდან და ამგვარად ხელი შუწყონ და დაეხმარონ სახელმწიფო დასაქმების
პოლიტიკის მიზნების მიღწევის პროცესს;
 სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობა და მცდელობა, რომ
დავასაქმოთ დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლები შეიძლება ჩაითვალოს
კომპანიის კორპორატიური სოციალური პოლიტიკის ნაწილად.
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4.2

დასაქმების

აგენტების

თანამშრომლობ

პასუხის

მგებლობები

გეოგრაფიული არეალის მიხედვით(20 წთ)

პასუხის მგებელი პირი Key Account Manager- არის ერთი პიროვნება, რომელიც
მთლიანად არის პასუხის მგებელი ერთ კონკრეტულ კლიენტთან (ჩვენს შემთხვევაში
- დამსაქმებელთან) ურთიერთობის, მასთან დაკავშირებისა და მისთვის მომსახურების
მიწოდების მთელ პროცესზე.

დასაქმების აგენტებმა უნდა დაიცვან თანამშრომლობის შემდეგი პრინციპები:
 დასაქმების აგენტები მუშაობენ ერთ გუნდად;
 შერჩეული დასაქმების აგენტი უნდა დაუკავშირდეს თითოეულ დამსაქმებელს,
ვინც ითხოვს მხარდაჭერას, მაქსიმუმ 48 საათის განმავლობაში
 არ შეიძლება, რომ რომელიმე დამსაქმებელს დაუკავშირდეს დასაქმების ორი
სხვადასხვა აგენტი; თითოეულ დამსაქმებელთან უნდა მუშაობდეს მხოლოდ ერთი
პასუხისმგებელი პირი1
 უნდა მოხდეს კოლეგების დროებით შეცვლის ორგანიზება, შვებულების ან
ავადმყოფობის შემთხვევაში, რათა არცერთი ელფოსტის წერილი თუ სატელეფონო
ზარი დამსაქმებლისაგან არ დარჩეს უპასუხოდ.
დამსაქმებელთა გადანაწილება, დასაქმების აგენტების მიერ მათი პროცესში ჩართვის
მიზნით, გეოგრაფიული თვალსაზრისით, ხორციელდება იმ კრიტერიუმების
მიხედვით, თუ სად მდებაროებს დამსაქმებლის ადამიანური რესურსების მართვის
განყოფილებ/ოფისი.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სხვადასხვა დონეებს შორის კომპეტენციების
გადანაწილების ძირითადი პრინციპები:

 ცენტრალური დონე პასუხისმგებელია კოორდინირებასა და მართვაზე და
ჩვეულებრივ არ მონაწილეობს დამსაქმებლებთან უშუალო კომუნიკაციის
პროცესში


რეგიონული დონის დასაქმების აგენტებს
თანამშრომლობის მთავარი პასუხისმგებლობა

აკისრიათ

დამსაქმებლებთან

1

პასუხისმგებელი პირი Key Account Manager არის ერთი პიროვნება, რომელიც მთლიანად არის
პასუხისმგებელი ერთ კონკრეტულ კლიენტთან
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 ადგილობრივი დონის დასაქმების აგენტები მოიცავენ მხოლოდ ადგილობრივი
მნიშვნელობის მქონე მცირე საწარმოებს და საშუალო ზომის საწარმოებს,
რომელთა მნიშვნელობაც ასევე შემოიფარგლება ადგილობრივი შრომის ბაზრით.
არსებობს რეალობა, რომ ზოგიერთი დამსაქმებელი თუ ინვესტორი იმდენად ცნობადი
და მნიშვნელოვანია ქვეყნის მთელი ეკონომიკისათვის, რომ მათ არცკი სურთ
ცენტრალურზე დაბალ დონესთან საუბარი ან თანამშრომლობა. ხანდახან შეიძლება
ისე ცმოხდეს, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური დონეც კი
ზედმეტად დაბალი იქნება მათთვის და მათი სურვილი იქნება რომ განხილვა
გაიმართოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროს,

ეკონომიკის სამინისტროს ან პრემიერ-მინისტრის აპარატის დონეზეცკი.
(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: დამსაქმებელთა ჩართულობა, გვ. 7 - 12)

4.3 დამსაქმებელთან დაკავშირება და საინფორმაციო ნაკადი(20 min.)
კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც უნდა გადადგას დასაქმების აგენტმა, როდესაც იგი
აპირებს დაკავშირებას დამსაქმებელთან:
 ყურადღებით შეისწავლეთ დამსაქმებლის მიერ განთავსებული ვაკანსია
(ვაკანსიები);
 მოიძიეთ ზოგადი ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:
 დამსაქმებლისათვის ზოგადი შეთავაზების მომზადება:
 მოამზადეთ დამსაქმებელთან სატელეფონო ზარის სტრუქტურა.
 დასაქმების აგენტი წარადგენს საკუთარ თავს, ასახელებს ზარის მიზეზს და
კითხულობს, კარგი დროა თუ არა გასაუბრებისათვის;.
 დასაქმების აგენტი ძალიან მოკლედ წარადგენს სოციალური მომსახურების
სააგენტოს დასაქმების კომპონენტს და WorkNet-ს (თუ ინფორმაცია
დამსაქმებლის შესახებ, აღებულია სხვა წყაროდან და არა WorkNet-იდან);
 დასაქმების აგენტი ხაზს უსვამს სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან
თანამშრომლობის

დამატებით

სარგებელს

ამ

კონკრეტული

დამსაქმებლისათვის და დაარწმუნებს მას, რომ დათანხმდეს დასაქმების
აგენტის პირად ვიზიტზე, რომელიც გაიმართება მის ტერიტორიაზე
 ისინი უთანხმდებიან ერთმანეთს ვიზიტის კონკრეტული თარიღისა და
დროის შესახებ და ასევე იმ დროის ხანგრძლივობის შესახებ, რომელიც
საჭირო იქნება შეხვედრისათვის:

დასაქმების აგენტები აწვდიან დასაქმების კონსულტანტებს ინფორმაციას იმ დამსაქმებლების მიერ განთავსებული ვაკანსიების შესახებ, რომლებთან თანამშრომლობის
დამყარებაც მოხდა მცირე ხნის წინ, უშუალოდ ელ-ფოსტის მეშვეობით, თუ:
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 დამსაქმებელი რომელიც მნიშვნელოვანია სოციალური მომსახურების
სააგენტოსათვის, გრძელვადიან ჭრილში
 დამსაქმებელი ანთავსებს ვაკანსიების დიდ რაოდენობას და იგი
დაინტერესებულია წინასწარი შერჩევის პროცესის ორგანიზებაში.
 დამსაქმებელი იწყებს რეკრუტირების ფართომასშტაბიან პროცესს ან კამპანიას
ქვეყნის მასშტაბით.
 დამსაქმებელი ანთავსებს ვაკანსიების დიდ რაოდენობას და იგი
დაინტერესებულია წინასწარი შერჩევის პროცესის და მასობრივი გასაუბრების
ორგანიზებაში.
 არსებობს შეზღუდვა დროის თვალსაზრისით, ვინაიდან დამსაქმებელი
დაჟინებით მოითხოვს მისთვის პოტენციური კანდიდატების დროის ძალიან
მოკლე პერიოდში გაგზავნას.
 იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი ეძებს კონკრეტული უნარჩვევების მქონე
თანამშრომლებს, შესაფერისი კანდიდატების WorkNet-ის ავტომატიზებული
დაკავშირების (matching) ფუნქციის მეშვეობით, პოვნის ალბათობა დაბალია.
სხვა

შემთხვევებში, დასაქმების აგენტები

WorkNet-ში,

მაგრამ

კონკრეტულად

არ

განათავსებენ დამსაქმებლის

შეატყობინებენ

ამის

შესახებ

ვაკანსიას
დასაქმების

კონსულტანტებს.

(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: დამსაქმებელთა ჩართულობა,, გვ. 12 - 15)

+ მე-3 ამოცანა (30 წთ.; 10წთ. მომზადება + 20 წთ. განხილვა): იფიქრეთ ქვემოთ

მოცემულ დარწმუნების ხერხებზე/არგუმენტებზე. განსაჯეთ, რომელი იქნება მისაღები
მსხვილ დამსაქმებელთან მიმართებაში, რომელი საშუალო და მცირეს შემთხვევაში, და
რა შეიძლება მოერგოს ორივეს. იფიქრეთ ასევე სხვა არგუმენტებზე; დაწერეთ
შენიშვნების ნაწილში
მსხვილი
დამსაქმებელი

SME
(საშუა
-ლო
და
მცირე
)

სამუშაოს ძიების მიზნობრივი პლატფორმა, რომელიც მოიცავს დახვეწილ
ავტომატიზებულ დაკავშირების (matching) სისტემას;
მონაცემთა ბაზა, რომელშიც შეტანილია სამუშაოს მაძიებელთა 32 000 CV
ელექტრონული და პერსონალიზებული მომსახურების კომბინაცია
ყველა მომსახურება არის უფასო;
მომსახურებები ინდივიდუალურად არის მორგებული თითოეული
დამსაქმებლის საჭიროებებზე;
თითოეულ ცალკეულ დამსაქმებელთან მუშაობს ერთი პასუხისმგებელი
პირი (key account manager)
პირდაპირ არის ხელმისაწვდომი შრომის ბაზართან, დასაქმებასთან
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საკანონმდებლო საკითხებთან და აქტიური შრომის ბაზრის ზომებთან
დაკავშირებული ყველა სიახლე და უკანასკნელი ინფორმაცია შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსგან და სოციალური
მომსახურების სააგენტოსგან;
მთელი ქვეყნის ტერიტორიის დაფარვა პერსონალიზებული მომსახურებით
საკუთარი საქმის მცოდნე და შესაბამისი უნარების მქონე თანამშრომლები;
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ დასაქმების
რეგიონალურ ფორუმებში, საინფორმაციო და სამუშაო შეხვედრებში
უფასოდ მონაწილეობის შესაძლებლობა
ის ინვესტორები და დამსაქმებლები, რომლებიც ღებულობენ სამთავრობო
ფინანსურ მხარდაჭერას, უნდა ეცადონ, რომ მოიძიონ საკუთარი
თანამშრომლების ნაწილი მაინც სამუშაოს რეგისტრირებული მაძიებლების
რიცხვიდან და ამგვარად ხელი შეუწყონ და დაეხმარონ სახელმწიფო
დასაქმების პოლიტიკის მიზნების მიღწევის პროცესს;
სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობა და მცდელობა,
რომ დავასაქმოთ დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლები შეიძლება
ჩაითვალოს კომპანიის კორპორატიური საოციალური პოლიტიკის ნაწილად.

შენიშვნები:

საშინაო დავალება
ამოირჩიეთ ერთი დამსაქმებელი იმ 2- დან რომელიც მოიხსენიეთ მე-2 ამოცანაში.
მოამზადეთ დამსაქმებლის სააგენტოს სერვისების გამოყენებაში დასარწმუნებლად მოკლე
არგუმენტაცია. (რასაც ფიქრობთ, რა იქნება სათანადოამ დამსაქმებელთან მიმართებაში)
და მოიძიეთ საკონტაქტო ადამიანი ვისაც დაუკავშირდებით.
ყველა მონაწილე თავის ვერსიებს წარმოადგენს ოთხშაბათს (2-3 წუთი)

მე-2 დღე (4 საათი)
საშინაო დავალების განხილვა (30 წუთი)
ყველა მონაწილეს მიეცემა 5-7 წუთი რათა გააკეთოს მოხსენება საკუთარი საშინაო
დავალებისი შესახებ
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მე-5

თემა:

დასაქმების

აგენტის

ყოველდღიური

მოვალეობები–

1-ელი

ნაწილი(60წთ)
დასაქმების აგენტის საქმიანობა ხასიათდება დამოუკიდებელი მუშაობისა და
პროაქტიული მიდგომების პრინციპით. დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის მთელი
წარმატება დამოკიდებულია დასაქმების აგენტის შესაძლებლობებზე, მოიზიდოს
დამსაქმებელი და მათი ვაკანსიები, წარმატებული დაკავშირების სერვისის მიღწევის
(მეჩინგის) მიზნით.

ძირითადი კითხვები:
როგორ მოვემზადოთ დამსაქმებელთან ვიზიტის განსახორციელებლად?
რა უნდა იყოს ვიზიტის შინაარსი და უკვე შემდგომი ქმედებები?
როგორ დავამყაროთ კომუნიკაცია დამსაქმებელთან?
რა უნდა გავითვალისწინოთ წინასწარი შერჩევისა და შერჩევის
მიწოდებისას?
დამსაქმებელთა მოძიება და მათთან დაკავშირება

სერვისის

პირველი დღის ტრენინგის

თემატიკა იყო.

(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა, გვ. 5 – 8

დამსაქმებლის ჩართულობა)
დასაქმების აგენტის ყოველი დღე უნდა იწყებოდეს დამსაქმებელთან დაკავშირების
საკითხების გადამოწმებით:
 დამსაქმებლის მხრიდან მიღებული იმეილების გადამოწმება

(უპასუხეთ ისეთ

წერილს, რაზეც პასუხი მნიშვნელოვანი და სასრაფოდ გასაცემია).
 ამოწმებს იმ დამსაქმებლის WorkNet -ის ანგარიშს, რომელზეც თავადაა პასუხისმგებელი, რაიმე სიახლე ხომ არ არის ავტომატურ დაკავშირებაზე.
 ამოწმებს კალენდარს – დამსაქმებელთან შეხვედრა, ზარის განხორციელებაან
სპეციალური ღონისძიების მოწყობა მათთვის.
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5.1 დამსაქმებელთან ვიზიტი(15წთ.)

ვიზიტის მართვა: ვიზიტისათვის მომზადება/ვიზიტი/თვალყურის მიდევნება
ვიზიტისათვის მომზადება, ეტაპები:
1. ვიზიტის ლოჯისტიკური საკითხების დაგეგმვა
2. საქაღალდის წინასწარი მომზადება (საჭირო დოკუმენტაციით)
3. ვიზიტის შინაარსის მომზადება (ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ/ ვაკანსიის
შესახებ/ დამსაქმებელთათვის შესათავაზებებელი სერვისები/ა.შ.)
დამსაქმებელთან ვიზიტისას, დასაქმების აგენტს მუდამ უნდა ახსოვდეს:
1. დამსაქმებელი არაა ჩვენი (SSA´s) ტიპიური “სოციალური” კლიენტი – უმუშევარი
ადამიანი/შშმპ, ამიტომ ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მას თავის ბიზნეს ენაზე. დასაქმების
აგენტმა მუდმივად ხაზი უნდა გაუსვას, იმ კონკრეტულ ფაქტორებს, რაც
დამსაქმებლისთვის

იქნება

სასარგებლო.

იყავით

კონკრეტული,

ისაუბრეთ

გასაგებად (მუდამ იფიქრეთ გამოთქმაზე - „დროფულია“)
2. დასაქმების აგენტი არასათანადო სამოსით არ უნდა გამოცხადდეს ვიზიტზე, მაგ.
შორტებში ან ტოპმაისურში (მაგ. მიკი მაუსით). დასაქმების აგენტი არ უნდა
გამოცხადდეს ჯინსით.
3. გახსოვდეთ რომ თვქენ წარმოადგენთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
(აქედან გამომდინარე საქართველოს მთავრობასაც) და უნდა დაუმტკიცოთ თქვენი
კომპეტენტურობა, პროფესიონალიზმი და მომხმარებელზე ორენტირებული
მიდგომა. (რაც თავისთავად არაა იოლი საქმე, რადგან საჯარო უწყებებს აქვთ
არაეფექტურობისა და ბიუროკრატიულობის იმიჯი/რეპუტაცია).
4. არ დაგავიწდეთ რომ დამსაქმებლებს არავითარი ვალდებულება არ გააჩნიათ რომ
ითანამშრომმლონ სააგენტოსთან, ამიტომ ნუ იქნებით ზედმეტად მომთხოვნი,
არამედ არგუმენტებით მოახერხეთ მისი დაყოლიება. და არწმუნეთ რომ
სააგენტოსთან

თანამშრომლობა

მისთვის/მისი

საქმიანობისათვის

ძალიან

სასარგებლო იქნება
(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა, p. 8 - 14)

5.2 დამსაქმებელთან კომუნიკაცია (15წთ.)
როდის უკავშირდება დასაქმების აგენტი დამსაქმებელს?
 დამსაქმებლისათვის

შესაფერისი

კანდიდატების

მოგროვების

პროცესში,

როდესაც
o

პრობლემაა შეთანხმებული მიზნობრივი ჯგუფის რაოდენობის
მოგროვება

o

პრობლემაა დამსაქმებელთა მოთხოვნების შესაბამისი კანდიდატის
მოძიება
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 დამსაქმებლისათვის ახალი სათანადო ინფორმაცია გაჩნდება.
 დასაქმების ფორუმის ორგანიზების საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე
საინფორმაციო სესიებთან და სამუშაო შეხვედრებთან დაკავშირებით
დასაქმების აგენტი უკავშირდება დამსაქმებელს მინიმუმ 6 თვის შემდგომ
(ბოლო დაკავშირებიდან), რათა კიდევ ერთხელ შეახსენოს სააგენტოს
ხელშეწყობის სერვისებთან დაკავშირებით.
(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა, გვ. 14-16)
+ მე-4 ამოცანა (30წთ.; 10 წთ. მომზადება + 20წთ. პერეზენტაცია და განხილვა): ჯგუფური
მუშაობა: თითო ჯგუფი მიიღებსერთ მაგალითს კონკრეტული დამსაქმებლის სიტუაციის
შესახებ. თქვენ ემზადებით ამ დამსაქმებელთან წასასვლელად. ჯგუფის ამოცანაა იფიქროს
სტრატეგიაზე:
a. როგორ დავუკავშირდეთ ამ დამსაქმებელს (მომზადებისა და დაკავშირებისათვის
საჭირო ნაბიჯები),
b. რა კონკრეტულ სერვისებს შესთავაზებთ?

შენიშვნები:

შესვენება ყავაზე (15წთ)

მე - 6 თემა: დასაქმების აგენტის ყოველდღიური მოვალეობები – მე - 2 ნაწილი
(90წთ)

6.2 წინაშესარჩევი მომსახურების გაწევა (20წთ.)

დამსაქმებელთან მომუშავე დასაქმების აგენტი პასუხისმგებელია წინასწარი შერჩევის
სრულ პროცესზე. ამ პროცესში ის თანამშრომლობს დასაქმების კონსულტანტებთან,
თუმცა

რაც

შეეხება

პროცესის

კოორდინირებას

და

დამსაქმებელთან

პირდაპირ

ურთიერთობის ნაწილს, ეს სრულად დასაქმების აგენტის პრეროგატივაა!
ძირითადი ნაბიჯები:
1. დასაქმების აგენტი ელ. ფოსტით აწვდის ახალ გამოქვეყნებულ ვაკანსიას
დასაქმების კონსულტანტს, რომლისთვისაც ჩატარდება წინასწარი შერჩევის
პროცესი, სამი ვარიანტიდან ერთერთი (დამსაქმებლის ნებაზეა დამოკიდებული):
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a. ვადების დაწესება შესაბამისი კადრების მოძიებასთან დაკავშირებით:
b. CV-ის სასურველი რაოდენობის გამოვლენა, რაც უნდა გადაეგზავნოს
დამსაქმებელს
c. ყველა შესაბამისი კანდიდატის მონაცემების სასწრაფოს მიღება და მათთან
პირდაპირი კომუნიკაციის დამყარება
2. დასაქმების კონსულტანტი ამოწმებს დამსაქმებელთან იყო თუ არა მიწოდებული
CV-ების რაოდენობა და ხარისხი მისთვის მისაღები და გაამართლა თუ არა
მოლოდინი.
3. დასაქმების აგენტი ამოწმებს დამსაქმებელთან დამატებით რაში შეუძლია
სააგენტოს მისი დახმარება

გულწრფელობა ძალიან მნიშვნელოვანია დამსაქმებელთან ურთიერთობაში. თუკი
დასაქმების აგენტი დამსაქმებელთან გულწრფელი არ იქნება, რეალურ შესაძლებლობებზე
არმიაწვდის ინფორმაციას დამსაქმებელს, თუ დაპირდება ისეთ რაღაცას, რისი
შესრულებასაც ვერ შეძლებს, მაგალითად როდესაც იცის რომ ვერ მოძებნის შესაბამისი
კანდიდატების სათანადო რაოდენობას და მას წინასწარ არ შეატყობინებს ამის შესახებ,
დამსაქმებელი იქნება იმედგაცრუებული და ის დაკარგავს ძვირფას დროს!
(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა,, p. 16 - 20)

6.3

გასაუბრებასა

(მასობრივ

ინტერვიუ)

და

ინდივიდუალურ

გასაუბრებაში მხარდაჭერა (20 წთ.)
როდესაც დამსაქმებელს სურს გასაუბრების გამოყენება, დასაქმების აგენტი უთანხმდება
დამსაქმებელს სერვისის მოცულობაზე.
გასაუბრების ორგანიზებისათვის საჭირო ეტაპები:
1. შეთანხმება
a. გასაუბრების ადგილი.
b. გასაუბრების თარიღი და დრო.
c. დღის ქორეოგრაფია (დღის წესრიგი) (მეტი იხილეთ: ყოველდღიური
რუტინა, p 20 - 23)
2. კანდიდატების საბოლოო სიის მიწოდება.
3. დასაქმების კონსულტანტთან კომუნიკაცია, რათა მიიღოს გასაუბრებაზე მოწვეულ
მომხმარებელთა დაზუსტებული სია.
4. საბოლოო სია ეგზავნება დამსაქმებელს..
5. გასაუბრების დღე მიმდინარეობს იმ ქორეოგრაფიით, რომელზეც შეთანხმება მოხდა
დამსაქმებელთან წინასწარ
6. დღის შესახებ ოქმის მომზადება (ანგარიში გასაუბრების შესახებ)
7. კანდიდატებთან
კომუნიკაცია
გასაუბრების
შედეგებთან
დაკავშირებით
(დამსაქმებლისი გადაწყვეტილების შემდგომ).
8. დასაქმების აგენტის მიერ, დამსაქმებლის საქაღალდეში შედეგების შესახებ
დოკუმენტის მომზადება/შენახვა.
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(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა,, p. 20 - 23)
დასაქმების აგენტი დამსაქმებელს ეხმარება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც დამსაქმებელი
გადაწყვეტს

ინდივიდუალური

გასაუბრების

საშუალებით

კადრების

შერჩევას.

ინდივიდუალური გასაუბრება არის პროცესი სადაც კანდიდატები მოწვეულნი არარიან
ერთად მათთვის გამოყოფილ დროს, არამედ დამსაქმებელი მათ თავის ოფისში იწვევს
ინდივიდუალურად შერჩეულ დროს, ზოგადად ეს ხდება ისეთ დროს როდესაც ის
მიიღებს შესაბამისი კანდიდატის CV-ს.
შერჩევის ეს ფორმა მეტწილად გამოიყენება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ვაკანსიის
(მხოლოდ ერთი პოზიციის) შევსება ხდება და მაღალკვალიფიციურ კადრზეა მოთხოვნა.
(იურისტი, ექიმი, მენეჯერულ პოზიციაზე და ა.შ.).
(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა, გვ. 23-25)

6.4 თანამშრომლობის გაანალიზება, ანგარიშების მომზადება და
დაგეგმვა (10 წთ.)
თანამშრომლობის ანალიზი და დამსაქმებლის საჭიროების განსაზღვრა დასაქმების აგენტის ყოველდღიურ მოვალეობების ნაწილია. დასაქმების აგენტმა
დამსაქმებელთან ვიზიტამდე და სერვისების მიწოდებამდე უნდა გაანალიზოს
თანამშრომლობის მექანიზმები და დამსაქმებლის საჭიროებები.
ასევე მნიშვნელოვანია მიმდინარე თაამშრომლობისგაან ალიზება და დამსაქმებლისგან
მიღებული, აგენტის მიერ მიწოდებული სერვისების ხარისხზე და დონეზე, უკუკავშირი.
(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა,, გვ. 25 - 26)
რეგულარული გეგმების და ანგარიშების მომზადება გადმოცემულია 2.2.2 ქვეთავი

დამსაქმებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო.
დაგეგმვა და შესაბამისად ანგარიშების მომზადება ხორციელდება ყოველთვიურ და
ყოველწლიური ინტერვალით. დაგეგმილი აქტივობები მოიცავს:
1. ვიზიტი დამსაქმებელთან

მოცემული დროის პერიოდში რამდენ კომპანიაში განხორციელდა ვიზიტი?
დამსაქმებელთა ნ რაოდენობა, რომელმაც ხელი მოაწერა სააგენტოდან
b.
სერვისების მიღების თხოვნას
კომპანიებისადაც განხორციელდა ვიზიტები და მათი ეკონომიკური
c.
/ბიზნეს აქტივობები
d.
დასკვნები, მიგნებები, საკითხები
a.
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იხილეთ: დამსაქმებელთათვის
2. სამუშაო შეხვედრა დამსაქმებელთან
3. საინფორმაციო შეხვედრა (სესია)

სერვისების მიწოდების
მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელოგვ. 14

(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა,, p. 27)
+ მე-5 ამოცანა (40წთ.;): დასაქმების აგენტი vs. დამსაქმებელი: ჯგუფური სამუშაო:
მონაწილეები ისევ იმ ჯგუფიდან იქნებიან როგორც იყო მე- 4 სავარჯიშოს შემთხვევაში
(მე-4

ამოცანა).

ასევე

თითოეული

ჯგუფი

მიიღებს

დამატები

ინფორმაციას

დამსაქმებელთან ვიზიტის სიტუაციასთან დაკავშირებით. თითოეულმა ჯგუფმა უნდა
მოიფიქროს თუ როგორი რეაგირება უნდა მოახდინოს კონკრეტულ ვითარებაში.
მოიიფიქროს დარწმუნების ახალი ხერხები და არგუმენტები.

შენიშვნა:

საშინაო დავალება
ამოცანა მდგომაეობს იმაში, რომ თითოეულმა მონაწილემ უნდა მოიფიქროს 3 იდეა, თუ
როგორ გახადოს სააგენტოს დამსაქმებლებისთვის განკუთვნილი

სერვისები უფრო

მორგებული საქართველოს შრომის ბაზარზე, როგორ მოახდინოს სპექტრის გაფართოება.
მონაწილეებმა უნდა იფიქრონ ასევე დამსაქმებელთა 3 სპეციფიურ კატეგორიაზე და
გადაწყვეტილებებზე, რაც უნდა იქნას მიღებული მათთან მიმართებაში. (სააგენტოს
მხრიდან შეთავაზებული).

ყველა მონაწილე თავის ვერსიებს წარმოადგენს პარასაკვეს (5-7 წუთი)
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მე-3დღე (6საათი): თვითსწავლება
დღის დავალება:
1. სასწავლი (სასწავლო მასალები)
a. დამსაქმებელთათვის

სერვისების

მიწოდების

მეთოდოლოგიური

სახელმძღვანელო (ESS-თვის),
(1-ელი და მე-2 თავი, პარაგრაფი: 2.1 და 2.3, 2.4.1)
b. დამსაქმებლის მოძიება/ შრომის ბაზრის მონახაზი
c. დამსაქმებლის ჩართულობა
2. სასწავლი (სასწავლო მასალა)
a. დამსაქმებელთათვის სერვისების მიწოდების მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო (ESS-თვის),
(მე-2 თავი, პარაგრაფი: 2.1, 2.4; დანართი 1, 2, 3)
b. ყოველდღიური

რუტინა

(დასაქმების

აგენტის

რეგულარული

და

დროებითი მოვალეობები)
3. მოამზადეთ საშინაო დავალება
(ამოცანა მდგომაეობს იმაში, რომ თითოეულმა მონაწილემ უნდა მოიფიქროს 3 იდეა, თუ
როგორ გახადოს სააგენტოს დამსაქმებლებისთვის განკუთვნილი

სერვსები უფრო

მორგებული საქართველოს შრომის ბაზარზე, როგორ მოახდინოს სპექტრის გაფართოება.
მონაწილეებმა უნდა იფიქრონ ასევე დამსაქმებელთა 3 სპეციფიურ კატეგორიაზე და
გადაწყვეტილებებზე, რაც უნდა იქნას მიღებული მათთან მიმართებაში. (სააგენტოს
მხრიდან შეთავაზებული).

საშინაო დავალება:

ყველა მონაწილე თავის ვერსიებს წარმოადგენს პარასაკვეს (2 წუთი)
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მე-4დღე (4 საათი)
საშინაო დავალების განხილვა (30 წუთი)
საშინაო დავალების განხილვა:
ყველა მონაწილეს მიეცემა 2 წუთი რათა გააკეთოს მოხსენება საკუთარი საშინაო
დავალების შესახებ

მე- 7 თემა: დროებითი დავალებები (60 წთ)
(იქიდან გამომდინარე რომ ეს სერვისები პილოტის მიმდინარეობისას არ იქნება
მიწოდებბული, ტრენინგის დროს მხოლოდ მოკლედ შევეხებით.)

7.1 სამუშაო შეხვედრისა დასაინფორმაციო შეხვედრის ორგანიზება
(20წთ.)
სამუშაო შეხვედრასა და საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრას შორის

სამუშაო
შეხვედრა

საინფორმაციო
შეხვედრა
(სესია)

მიზანი
აზრებისა და
შეხედულებების
გაზიარება,
სერვისებთან
დაკავშირებით და
შრომის ბაზრის
სიტუაციის შესახებ
კონკრეტული
თემის წარდგენა
დამსაქმებლის
წინაშე (ახალი ALMP
ზომა ან ახალი
რეგულაცია)

სიხშირე

მონაწილეები

ღონისძიების ტიპი

წელიწადში
ერთხელ

15 – 20

წარმომადგენლობითი
(ჩართულობა/მონაწილეობა)

წელიწადში
2
2-3-ჯერ

30-მდე

საინფორმაციო

(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა, p. 28 - 35)

2

თუ სათანადოა
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7.2 დასაქმების ფორუმის ორგანიზება (40 წთ.)
დასაქმების აგენტი რეგიონალური დასაქმების ფორუმის ორგანიზებაში ერთერთ
მთავარ როლს თამაშობს. ზოგადად მისი მოვალეობაა ღონისძიების ორგანიზება და
დამსაქმებელთა ჩართვა.
საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელი მინიშნებები:
 ღონისძიებისათვის მზადება დაიწყეთ 3 თვით ადრე.
 შექმენით

საორგანიზაციო

კომიტეტი

და

გადაანაწილეთ

პასუხის-

მგებლობები.
 დასაქმების ფორუმისათვის მოიპოვეთ მაღალი რანგის პოლიტიკოსის
პატრონაჟი.
 შექმენით სპეაციალური სახელწოდება და ლოგო, დაიწყეთ „ბრენდის“
ჩამოყალიბება
 თავიდან ოფიციალურად დაპატიჟეთ ორჯერ მეტი დამსაქმებელი, ვიდრე
საბოლოოდ დამსწრეთა რაოდენობაა.
 თანხის დასაზოგად გამოიყენეთ ადგილობრივი მედია საშუალებები
 დასაქმების ფორუმი გამოიყენეთ ახალ დამსაქმებელთან დასაკავშირებლად
და ძველ დამსაქმებელთან უფრო დასაახლოებლად
 რეკლამისათვის გამოიყენეთ სოციალური მედია და სხვადასხვა ვებ
გვერდები.
 გამოყავით ერთი ადამიანი, რომელიც მთელს პროცეს კოორდინირებას
გაუწევს.
 გამოყავით ერთი ადამიანი (თავისი ტელ. და ელ. ფოსტის მისამართით)
საკონტაქტო პირად.
(მეტი წაიკითხეთ სასწავლო მასალაში: ყოველდღიური რუტინა,, გვ. 35 - 47)

შესვენება ყავაზე (15წთ)

მე-8 თემა: ვაკანსიებზე მუშაობა (20წთ)
8.1 ვაკანსიებზე მუშაობა (20 წთ.)
a. ვაკანსიის დარეგისტრირება და გამოქვეყნება
b. სამუშაო პროცესი და ვაკანსიების შემოდინება
c. ვაკანსიებზე თვალყურის მიდევნება და DESS-ის საზედამხედველო ფუნქცია
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+ მე-6 ამოცანა: ე.წ. ზარი (რეაგირებ), უარის შემთხვევაში (მიზანი საკუთარი სერვისების

რეკლამირება, რათა დაითანხმო დამსაქმებელი): მონაწილეები დაწყვილდებიან. ერთი
ადამიანი ითამაშებს დამსაქმებლის როლს, ხოლო მეორე ადამიანს ექნება გამოკვეთილი
მიზანი, რომ დაარწმუნოს დამსაქმებელი. სავარჯიშოს ხანგრძლივობა: 30 წთ.(5წთ.

შესავალი + 25წთ. პრაქტიკული ნაწილი).
შენიშვნები:

9. ტრენინგის შეჯამება (40 წთ)

ტრენინგის შეჯამება (20 წთ.)
მთავარი შეკითხვა: რა შევისწავლეთ?
+ მე-7 ამოცანა: პერსონალური გეგმა, ნასწავლის პრაქტიაში გადატანა: ეცადეთ
მოიფიქროთ (თქვენი აზრით) ტრენინგის მიხედვით განვლილი მასალიდან 3 ყველაზე
მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის გადატანასაც ისურვებდით პრაქტიკაში (პროფესიულ
ცხოვრებაში): 10 წთ.

შენიშვნები:

ტრენინგის საბოლოო შეფასება (5 წთ.)
საბოლოო შენიშვნები და ტრენინგის დახურვა (5 წთ.)
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საჯარო მომსახურების დაძმობილება: დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების
განვითარება საქართველოში

“dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris SesaZleblobebis ganviTareba
saqarTveloSi”

EU Twinning project “Capacity Building of the Employment Support Services in Georgia”

damsaqmebelTa Zieba/Sromis
bazris monaxazi (WorkNet-is gareT)
saswavlo masala

avtori: boris katusCaki

Tbilisi, 2016 maisi

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს
აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის - დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის
შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში- დაძმობილებულ მხარეებს.
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შესავალი
დასაქმების აგენტებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა ახალი
დამსაქმებლების

მოძიება,

რათა

მათ

გაეწიოთ

მომსახურება

სოციალური

მომსახურების სააგენტოს მიერ. დამსაქმებელთა ძიებისათვის აუციელებელია
პროაქტიული როლი და დასაქმების აგენტის დამოუკიდებლობა. დასაქმების
აგენტს უნდა გააჩნდეს წარმოდგენა ქვეყნის ეკონომიკის და მისი სამუშაო
რეგიონის ადგილობრივი ეკონომიკის შესახებ. დასაქმების აგენტს უნდა გააჩნდეს
კარგი წარმოდგენა შემდეგის შესახებ:
1. ქვეყნის ეკონომიკის ზოგადი მდგომარეობა;
2. ეკონომიკის დინამიური სექტორები;
3. მსხვილი სამომავლო პროექტები ქვეყნისა და რეგიონის მასშტაბით;
მსხვილი/მნიშვნელოვანი ინვესტორები, რომლებიც აპირებენ ჩამოსვლას
საქართველოში და მის სამუშაო რეგიონში.
4. ყველაზე მსხვილი დამსაქმებლები

a. რომლებიც შეიქმნენ საქართველოში (გადაამოწმეთ კვლევითი
ორგანიზაციების

ან

უნივერსიტეტების

მიერ

მომზადებული

ცხრილები) და მუშაობენ ქვეყნის მასშტაბით;

b. რომლებიც შეიქმნენ ქვეყნის სხვა რეგიონებში, მაგრამ ახდენენ
ზეგავლენას დასაქმებაზე, დასაქმების აგენტის სამუშაო რეგიონში;

c. რეგიონული მასშტაბით (მნიშვნელოვანია დასაქმების აგენტის
რეგიონული შრომის ბაზრისათვის).
5. ძირითადი მცირე და საშუალო საწარმოები (SME 1) რომლებიც მუშაობენ
დასაქმების აგენტის რეგიონულ შრომის ბაზარზე;
6. სოციალური

მომსახურების

სააგენტოს

თანამშრომლობა

ძირითად

პარტნიორებთან და სტრუქტურებთან, დასაქმებასთან დაკავშირებით.
დასაქმების აგენტი ასევე თვალყურს უნდა ადევნებდეს სამუშაოს ვაკანსიების სხვა
პოტენციურ წყაროებს და ინფორმაციას იმ დამსაქმებელთა შესახებ, რომლებიც
აცხადებენ ვაკანსიებს. შესაბამისად, დასაქმების აგენტი ასევე რეგულარულად
თვალყურს უნდა ადევნებდეს შემდეგს:
1. “კონკურენტების”

ვებ-პორტალები 2.

კერძო

დასაქმების

სააგენტოების

პორტალები და ინტერნეტში სამუშაოს საძიებო პლატფორმები, რომლებიც
არსებობს შრომის ბაზარზე;
2. დასაქმების სარეკლამო სექცია ადგილობრივ გაზეთებში;
1

SME – მცირე და საშუალო საწარმოები.
როგორიცაა: www.hr.ge, www.jobs.ge და ა. შ.
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WorkNet-ში გამოსაქვეყნებელი ვაკანსიების ძიებისას, დასაქმების აგენტებმა
ფოკუსირება უნდა მოახდინონ ვაკანსიების შემდეგ ორ ჯგუფზე:

a. ისეთი ვაკანსიები, რომლებიც შეესაბამება WorkNet-ში არსებულ
უმუშევართა რეესტრში დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების
პროფილების ზოგად შემადგენლობას (წარმატებული მეთჩინგის
(დაკავშირების) უფრო მაღალი ალბათობის უზრუნველყოფა);

b. ისეთი

ვაკანსიები,

რომლებიც

გააფართოვებენ

შეთავაზებათა

სპექტრს და მიიზიდავენ სამუშაოს სხვა მაძიებლებს, რათა მათ
გამოიყენონ WorkNet-ი და სოციალური მომსახურების სააგენტოს
სამსახურები (საის 3კანონის შესაბამისად: მიწოდება შექმნის საკუთარ

მოთხოვნას).
დასაქმების აგენტის დამოუკიდებელი საქმიანობა, პროფესიონალიზმი, სიმტკიცე
და

ბიზნესზე

ორიენტირებული

მიდგომა

წარმოადგენს

სოციალური

მომსახურების სააგენტოს დასაქმებასთან დაკავშირებული მთელი მომსახურების
წარმატების გასაღებს, ვინაიდან აღნიშნული სააგენტოს ამ მომსახურების საწყისი
წერტილი უნდა იყოს სამუშაოს შეთავაზება.

1. საქართველოს

ეკონომიკისა

და

შრომის

ბაზრის

ზოგადი

მდგომარეობის მიმოხილვა.
უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველო განიცდის მყარ
ეკონომიკურ ზრდას და არსებობს მტკიცე პროგნოზები, რომ აღნიშნული ზრდა
გაგრძელდება 2017-2018 წლებში. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მონაცემები
საქართველოში უკანასკნელი ათწლეულისათვის შემდეგია: 9.4% - 2006, 12.6% 2007, 2.4% - 2008, -3.7% - 2009, 6.2% - 2010, 7.2% - 2011, 6.4% - 2012, 3.4 % - 2013,
4.6% - 2014, 2.8% - 2015. 2016 წელს მოსალოდნელი ზრდა შეადგენს 3%, 2017 წელს
- 4.5%, ხოლო 2018 წელს - 5%.
2015 წელს, სამშენებლო სექტორი გაიზარდა 16%-ით, ხოლო მომსახურების
სექტორი 3%-ით. რეალური ხელფასები გაიზარდა 4.7%-ით, სამშენებლო, უძრავი
ქონებისა და ჯანდაცვის სექტორებში.
უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში, უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები
საქართველოში
პირდაპირი

მნიშვნელოვნად

გაიზარდა.

2006

წლიდან

2014

წლამდე,

უცხოური ინვესტიციების თანხამ შეადგინა10 484.9 მილიონი აშშ

დოლარი. 2014 წელს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თანხამ შეადგინა 1

3

ჟან-ბატისტ საი (1767 - 1832) იყო ფრანგი ეკონომისტი.
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272.5 მილიონი აშშ დოლარი, რაც 35.1%-ით მეტია, წინა წლის იგივე პერიოდთან
შედარებით.
შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაცია ასევე თანდათანობით უმჯობესდებოდა,
უკასნკნელი 5 წლის განმავლობაში.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ეკონომიკურად
აქტიური
მოსახლეობა (
2023.9 2021.8 1965.3 1917.8 1991.8 1944.9 1959.3 2029.1 2003.9 1991.1
სამუშაო ძალა),
და ათასი
დასაქმებულთა
რაოდენობა,
1744.6 1747.3 1704.3 1601.9 1656.1 1628.1 1664.2 1724.0 1712.1 1745.2
ათასი ადამიანი
დაუსაქმებელთა
რაოდენობა,
279.3 274.5 261.0 315.8 335.6 316.9 295.1 305.1 291.8 246.0
ატასი ადამიანი
უმუშევრობის
დონე,
პროცენტულად

13.8

13.6

13.3

16.5

16.9

16.3

15.1

15.0

14.6

12.4

მიუხადავად ამისა, საქართველოს ეკონომიკა ჯერ კიდევ დგას მნიშვნელოვანი
გამოწვევების წინაშე, მიმდინარე თანხების დიდი დეფიციტის, საგარეო ვალის
მაღალი დონეების 100% და მზარდი ფისკალური დეფიციტის ჩათვლით.
ზემოთ აღწერილი ზოგადი ეკონომიკური ინდიკატორები გვიჩვენებს, რომ
ეკონომიკური და შრომის ბაზრის სიტუაციის მიმდინარე გაუმჯობესება ხელს
უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის სტაბილურ პროცესს და რომ
აღნიშნული ტენდენცია კიდევ უფრო გაძლიერდება მომდევნო წლებში. თუმცა,
ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც უკვე ასახელებენ საქართველოში არსებული
ბიზნესები, არის კვალიფიცრებული კადრების ნაკლებობა! რასაც ადგილი აქვს
ძალიან მაღალი საბაზრო მიწოდების პირობებში (უმუშევრობის მაჩვენებელი ჯერ
კიდევ შეადგენს 12.4%-ს).
-

რაში მდგომარეობს აქ დასაქმების აგენტების როლი?? – დაუმტკიცონ
ბიზნესებს, კანდიდატთა მიზნობრივი ძიების გზით, რომ უმუშევართა
რეესტრში არსებობს მრავალი უნარჩვევების მქონე და განათლებული
კანდიდატი!
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ასევე, უცხოელი ინვესტორების საქართველოში ჩამოსვლის მრავალ შემთხვევაში,
მათ თან მოჰყავთ საკუთარი თანამშრომლები, ვინაიდან ეს უფრო იაფი ჯდება,
ვიდრე ინვესტირება ადგილობრივ კადრებში.
-

რაში მდგომარეობს აქ დასაქმების აგენტების როლი??– დაარწმუნონ
დამსაქმებლები, რომ მათ მოიძიონ ადგილობრივი ადამიანური რესურსები
და დაეხმარონ მათ ამის გაკეთებაში, დასაქმების ხელშეწყობის ხარისხიანი
მომსახურების

მიწოდების

გზით,

სამუშაოს

მაძიებელთა

WorkNet-ს

მონაცემთა ბაზის გამოყენებით!
იმისათვის, რომ დასაქმების აგენტსგააჩნდეს კარგი წარმოდგენა ეკონომიკის
მდგომარეობისა და განვითარებასთან დაკავშირებით, დასაქმების აგენტს შეუძლია
გამოიყენოს ისეთი ინტერნეტ-საიტები, როგორიცაა:
 ფორბსი საქართველო: www.forbes.ge
 ბიზნეს-პრეს ნიუზი: www.bpn.ge
 ჯეოსტატი: www.geostat.ge
 ეკონომიკის სამინისტრო: www.economy.ge
 განახორციელეთ ინვესტიციები საქართველოში: www.investingeorgia.ge
 საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი: www.gcfund.ge

2. ეკონომიკის დინამიური სექტორები
საქართველოს

ეკონომიკა

მთლიანობაში

დინამიურად

ვითარდება.

თუმცა,

ეკონომიკის ზოგიერთ სექტორში არსებობს მინიშნებები, რომ აქ განვითარების და
შესაბამისად დასაქმების ზრდა კიდევ უფრო ძლიერი იქნება. დასაქმების
აგენტების როლია, რომ ისინი ინფორმირებულნი იყვნენ აღნიშნული დინამიკის
შესახებ და წინასწარ მოელოდნენ შრომის ბაზრის საჭიროებებს ამ სექტორებთან
დაკავშირებით. ზოგიერთი ასეთი სექტორი, რომელიც უკვე იმსახურებს მეტ
ყურადღებას დასაქმების აგენტების მხრიდან, ჩამოთვლილია ქვემოთ:
-

პროექტები ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის სფეროში;

-

სამშენებლო სექტორი 4;

-

სასტუმრო ინდუსტრია და ტურიზმი;

-

საცალო ვაჭრობა;

4

სამშენებლო სექტორი წარმატებით ვითარდება და მოიცავს მშენებლობებს ყველა სხვა
სექტორებში.
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-

საბითუმო ვაჭრობა და ლოჯისტიკა;

-

ჯანდაცვის სექტორი.

ქვეყნისა და დასაქმებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვსინფრასტრუქტურისა და
ენერგეტიკის სფეროში განხორციელებულ პროექტებს, რა პროცესებიც სულ უფრო
სწრაფად ვითარდება და მნიშვნელოვნად ზრდის დაინტერესებას ადგილობრივი
დასაქმების კუთხით.
მოსალოდნელია, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზრდება
დიდწილადმშპ-ის ზრდის დონის შესაბამისად. 2020 წლისათვის, ქვეყანაში
ელექტროენერგიის

მოხმარების

დონე

შესაძლოა

გაიზარდოს

40-50%-ით.

შესაბამისად, მოსალოდნელია ახალი ჰიდრო და თბო-ელექტროსადგურების
მშენებლობა კერძო ინვესტორების მიერ - რაც გამოიწვევს სამუშაო ადგილების
შექმნას, სამშენებლო, შემდეგ კი ენერგო-სექტორში.
ტურიზმი

წარმოადგენს

ერთ-ერთ

ყველაზე

სწრაფად

მზარდ

სექტორს

საქართველოში, რომლის წილი მშპ-ში შეადგენს 23.5%-ს. 2015 წელს, ტურიზმის
წილმა პირდაპირი და არაპირდაპირი მთლიანი დასაქმების მაჩვენებელში
შეადგინა 20.1%.
სასტუმრო ინდუსტრიისა და უძრავი ქონების სექტორი არის საქართველოს
ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სფერო. 2000 წლიდან,
ვიზიტორთა რაოდენობა 13-ჯერ გაიზარდა და 2013 წელს შეადგინა 5.4 მილიონი.
საქართველოს

ტურიზმის

ეროვნული

სააგენტოს

მონაცემებით,

არსებობს

ვარაუდი, რომ ზრდის მაღალი მაჩვენებლები შენარჩუნდება მომავალი წლების
განმავლობაში.
ტურიზმის სფერო უზრუნველყოფს დასაქმების ფართო სპექტრის არსებობას,
შემდეგ დარგებში:
-

მენეჯმენტი;

-

სასტუმროს მიმღები ოპერატორები;

-

დამლაგებლები;

-

სამზარეულოს პერსონალი;

-

ტუროპერატორი ფირმების პერსონალი;

-

ანიმატორები;

-

სეზონური ვაკანსიები;

-

სპა ცენტრების პერსონალი
o თერაპიის სპეციალისტები;
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o სამედიცინო პერსონალი;
o მაშველები;

o დამლაგებლები;
o მზარეულები;
o მიმტანები;
-

o და ა.შ.

სათხილამურო კურორტების პერსონალი
o სათხილამურო სპორტის ინსტრუქტორები;
o მაშველები;

o სათხილამურო ლიფტების და საბაგიროების ოპერატორები;
o და ა. შ.

-

დამხმარე სამუშაო;

-

და ა. შ.

აშკარაა, რომ არსებობს საქართველოს ეკონომიკის სხვა სწრაფად განვითარებიადი
სექტორებიც. დასაქმების აგენტების
მომზადება

იმისათვის,

რომ

როლია მათი იდენტიფიცირება და

დაკმაყოფილდეს

აღნიშნული

სექტორების

თანამშრომლებთან დაკავშირებული საჭიროებები.

3. მსხვილი

სამომავლო

პროექტები/ინვესტიციები

ქვეყნისა

და

რეგიონის მასშტაბით
დასაქმების აგენტმა თვალყური უნდა ადევნოს ინფორმაციას ყველა სამომავლო,
ასევე უკვე შემუშავების თუ დასრულების ეტაპებზე მყოფი პროექტის თუ
საინვესტიციო პროცესის შესახებ საქართველოში (მსხვილი პროექტები, რომლებიც
ახდენენ ზეგავლენას დასაქმებაზე ქვეყნის მასშტაბით), ასევე იმ პროექტების
შესახებ, რომლებიც ხორციელდება დასაქმების აგენტის საქმიანობის კონკრეტულ
სფეროში და ახდენს ზეგავლენას რეგიონალურ დასაქმებაზე.
საქართველოსა

და

თბილისის

რეგიონში

ამჟამად

მომზადებისა

თუ

განხორციელების ფაზებში იმყოფება მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც
სამომავლოდ უშუალო ზეგავლენას იქონიებს დასაქმებასა და სამუშაო ადგილების
რაოდენობის

ზრდაზე.

ყურადღების

მიქცევა

ზოგიერთი
და

მათგანი,

რომლებიც

რომლებსაც

შესაძლოა

მოვიცვათ

ესაჭიროებათ
სამომავლო

თანამშრომლობის პროცესში, ჩამოთვლილია ქვემოთ .
5

5

დასაქმების აგენტის როლი გულისხმობს დამატებითი პროექტების აქტიურად მოძიებას.
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ენერგეტიკის სექტორი
საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი არის საქართველოში დაარსებული 6
მილიარდი აშშ დოლარის საწესდებო კაპიტალის მქონე კერძო საინვესტიციო
ფონდი, რომელმაც 2015 წლის 12 ოქტომბერს გააკეთა განცხადება 723 მილიონი აშშ
დოლარის ოდენობის ინვესტიციის განხორციელებასთან დაკავშირებით, რაც
მოხმარდება

საქართველოში

ცხენისწყალის

ჰიდროელექტროსადგურების

კასკადის პროექტის განხორციელებას, რომელთა მთლიანი სიმძლავრე იქნება 347.1
მეგავატი, ხოლო წლიური ენერგოგენერაცია შეადგენს1,743.7მილიონ კილოვატ
საათს. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის
რეგიონის ლენტეხისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში, მდინარე ცხენისწყალზე.
პროექტი უშუალო ზეგავლენას იქონიებს ქვეყნის მასშტაბით სამუშაო ადგილების
რაოდენობის ზრდაზე სამშენებლო სექტორში 6და მოგვიანებით ენერგეტიკის
სექტორში.

სასტუმრო ინდუსტრიისა და ტურიზმის სექტორი
საქართველოს

თანაინვესტირების

ფონდი

გეგმავს

ინვესტიციების

განხორციელებას საქართველოს მასშტაბით სასტუმროების პორტფოლიოების
შემუშავების მიზნით (თბილისის სასტუმროები, ზღვისპირა სასტუმროები, სამთო
და ალპური სათხილამურო სასტუმროები, სპა სასტუმროები, რეგიონალური
სასტუმროები და ა. შ.). თანაინვესტირების ფონდი ასევე განიხილავს დასვენების,
გართობისა და კომერციული სტრუქტურების განვითარების შესაძლებლობებს.
საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი ასევე წარმოადგენს პერსპექტიულ
პარტნიორს თანამშრომლობისათვის. სასტუმროების მშენებლობის დასრულების
შემდგომ, შეიქმნება 1200 მუდმივი სამუშაო ადგილი (საქართველო მარიოტი,
პანორამა

თბილისი,

სოლოლაკი,

თავისუფლების

მოედანი).

ინვესტიციის

მთლიანი მოცულობა შეადგენს 365 მილიონ აშშ დოლარს.
აჭარის სტუმართმოყვარეთა ჯგუფი (Adjara Group Hospitality) წარმოადგენს
საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრიაში ყველაზე სწრაფად მზარდ კომპანიას,
როგორც რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი თვალსაზრისით. დასაწყისიდანვე,
კომპანიის მიზანი იყო ინდუსტრიის წამყვანი სტანდარტების დაწესება, სწრაფი
ზრდის, თანამშრომელთა მოტივირებისა და დინამიური განვითარების გზით.
ამჟამად, საქართველოში Adjara Group Hospitality-ს საკუთრებასა და მართვაშია 3
სასტუმრო:

4-ვარსკვლავიანი

ბიზნეს-სასტუმრო

თბილისში

-

Holiday

Inn

თბილისი (270 ოთახი), თანამედროვე დიზაინის მქონე სასტუმრო Rooms

6

მშენებლობის ფაზის განმავლობაში.
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Hotelთბილისი (140 ოთახი) და სამთო დიზაინის საკურორტო სასტუმრო Rooms
Hotel ყაზბეგი (165 ოთახი), რაც მთლიანად მოიცავს 600 სამუშაო ადგილს.
Adjara Group Hospitality გეგმავს Crowne Plaza ბათუმის (საკურორტო სასტუმრო 170
ოთახით) გახსნას და მართვის განხორციელებას, 2016 წლის მეოთხე კვარტალში და
ინტერკონტინენტალ

თბილისის

(250

ოთახი)

გახსნას,

2016

წლის

მეორე

კვარტალში.
ORBI ჯგუფის შემდეგი დიდი პროექტი აშენდება ბათუმის ბულვარზე, მოცეკვავე
შადრევნების გვერდით. ტყუპი კოშკების სასტუმრო კომპლექსი შედგება ორი 45სართულიანი კორპუსისაგან. 4500 აპარტამენტისაგან შემდგარი ტყუპი კოშკები
იქნება მე-6 ყველაზე დიდი სასტუმრო მსოფლიოში. პროექტის სამშენებლო
ბიუჯეტი შეადგენს 120 მილიონ აშშ დოლარს. მშენებლობა დაიწყება 2016 წლის
ივნისში და დასრულდება 19 თვეში. მშენებლობის პროცესში დასაქმდება 1500
ადამიანი. გახსნის შემდეგ, სასტუმრო უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილებს 3000მდე ადამიანისათვის 7.
დაგეგმილია

საქართველოს

მთავრობისა

და

მსოფლიო

ბანკის

პროექტის

განხორციელება, რომლის დაფინანსებაც შეადგენს 37.5 მილიონ აშშ დოლარს და
რომლის მიზანია იმერეთის რეგიონის კურორტ წყალტუბოში წყალმომარაგებისა
და საკანალიზაციო სისტემების, სახელმწიფო ბალანსზე არსებული შენობებისა და
საზოგადოებრივი პარკების რეაბილიტაცია, ტურიზმის სტიმულირების მიზნით.
პროექტის

მიზანია

სახელმწიფო

გაუმჯობესება,ინსტიტუციონალური

და

ტურისტული

ინფრასტრუქტურის

შესაძლებლობებისა

და

მარკეტინგის

გაძლიერება და რეგიონის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა. აღნიშნული
პროექტის პარალელურად, აღნიშნულ სამედიცინო და სპა კლასტერში მოხდება
დამატებით 20 მილიონის ოდენობის კერძო თანხების ინვესტირება, ძველი
სანატორიუმების

რეაბილიტაციის

მიზნით.

კურორტების

განვითარების

დაგეგმილი მსხვილი პროექტები მოიცავს ექსკლუზიურ, 315-ჰექტარიან კურორტ
გონიოს შავი ზღვის სანაპიროზე და უნიკალურ სპა და ბალნეოლოგიურ კურორტ
წყალტუბოს.
ბაზარზე

შემოსულია

რამდენიმე

საერთაშორისო

სასტუმრო

ინდუსტრიის

ოპერატორი შემდეგის ჩათვლით: რედისონი, შერატონი, მერიოტი, ჰოლიდეი ინი
და კემპინსკი. ასევე მიმდინარეობს ჰაიატისა და ჰილტონის სასტუმროების

7

თუმცა აღნიშნული პროექტი მდებარეობს ზღვისპირა ზონაში, დაახლოებით 3000 ადამიანს
დასაქმება აქცევს მას ძალიან მნიშვნელოვან პროექტად ქვეყნის მასშტაბით და ასეთი დიდი
პროექტებისათვის შტატის დაქირავებაც ჩვეულებრივ ქვეყნის მასშტაბით ხდება ხოლმე.
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მშენებლობა. აღნიშნული კომპანიები წარმოადგენენ პოტენციურ პარტნიორებს
თანამშრომლობის დასამყარებლად.

საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სექტორი
პროექტი გალერეა თბილისი; მიმდინარეობს თანაინვესტირების ფონდის 77
მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის დაფინანსების მქონე პროექტი, რომელიც
ითვალისწინებს საქართველოში ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას,
რაც დასრულდება 2017 წელს.

სავაჭრო ცენტრში იქნება 22 000 კვადრატული

მეტრის გასაქირავებელი ფართები მაღაზიებისათვის, რაც შექმნის ასობით ახალ
სამუშაო ადგილს, საცაო ვაჭრობის, დასუფთავებისა და სხვა მხარდამჭერი
მომსახურების სფეროებში.
საცალო და საბითუმო ვაჭრობა: „თბილისის ზღვის პლაზა“ გახდება ყველაზე
დიდი საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ცენტრი საქართველოსა და მთელ
კავკასიის რეგიონში და სამომავლოდ შეასრულებს ევრო-აზიის რეგიონის
საბითუმო, საცალო და სადისტრიბუციო ცენტრის მნიშვნელოვან როლს. აქ
მოგროვდება საქონელი მთელი მსოფლიოდან და ამ პროცესში მონაწილეობას
მიიღებენ კომერციის სფეროში ყველაზე მოწინავე სპეციალისტები. ყოველივე
აღნიშნული საშუალებას მისცემს საქართველოს, რომ კიდევ უფრო გაამყაროს
საკუთარი პოზიცია ევრო-აზიის რეგიონის სატრანზიტო წერტილის სახით.
„თბილისის

ზღვის

პლაზას“

სამშენებლო

ტერიტორია

შეადგენს

150

000

კვადრატულ მეტრს, საიდანაც 24 000 კვადრატული მეტრის ფართობის ბრენდების
საგამოფენო დარბაზი, 18 000 კვადრატული მეტრის ფართობის უნივერსალური
დარბაზი და 15 000 კვადრატული მეტრის ფართობის სასაწყობო ტერიტორიების
მშენებლობა უკვე დასრულდა 2014 წელს. 110 000 კვადრატული მეტრის
ფართობის მთავარი შენობის მშენებლობა დასრულდება 2016 წელს.

ლოგისტიკის სექტორი
ახალი ღრმა ზღვის პორტის მშენებლობა ანაკლიაში გახდება მსოფლიოს ჭიშკარი
ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნებისათვის. 2016 წლის 8 თებერვალს, შპს
„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“ შეირჩა გამარჯვებულად სამთავრობო
კომისიის

მიერ.

შპს

„ანაკლიის

განვითარების

კონსორციუმი“

არის

ავტორიტეტული ქართული და ამერიკული კომპანიების - თიბისი ჰოლდინგსისა
და კონტი გრუფის ერთობლივი პროექტი. პორტი აშენდება 9 ეტაპად და
თანდათანობით მისი ყოველწლიური თვირთბრუნვა მიაღწევს 100 მილიონ ტონას.
პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 2. მილიარდი აშშ დოლარი, საიდანაც
დაახლოებით

586
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მილიონის

ინვესტირება

მოხდება

პირველი

ფაზის

განმავლობაში.

პროექტი

პირდაპირი

და

არაპირდაპირი

გზებით

შექმნის

ათასობით ვაკანსიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

ინდუსტრია
კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც შექმნის ასობით ვაკანსიას, იქნება ჰაიდელბერგ
ცემენტ კავკასიის, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდისა და ჰუნეველ
პართნერზის ინვესტირება ქალაქ კასპში. 100 მლიონი აშშ დოლარი დაიხარჯება
ცემენტის მწარმოებელი ახალი ხაზის შექმნაზე, რომელიც იყენებს მშრალ პროცესს,
რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს საწარმოო ხარჯებს. მოსამზადებელი სამუშაოები
კასპში (თბილისთან ახლოს) უკვე დაიწყო 2015 წლის ბოლოს. მთავარი სამუშაოები
დაიწყება

2016

წლის

ივლისში.

იმისათვის

რომ

არსებობდეს

ძლიერი,

ვერტიკალურად ინტეგრირებული ბიზნეს-ფორმატი, დამატებით მოხდება 20
მილიონი აშშ დოლარის ინვესტირება მზა შერეული ბეტონისა და აგრეგატების
აპარატურის მხარდამჭერი ქსელის გაუმჯობესებასა და განვითარებაში. მონაწილე
მხარეები

ასევე

გაფართოვების
შემდგომ.

იკვლევენ

შესაძლებლობებს,

ჰაიდელბერგ

მნიშვნელოვანი

დასავლეთ

შეთავაზებული

ცემენტ

დამსაქმებელი

საქართველოში

საქართველო
თბილისის

საწარმოო

პროექტის

არის

რეგიონში

ბაზის

დასრულების

ერთ-ერთი

ყველაზე

(რომლის

ქარხანაც

მდებარეობს ქალაქ კასპში).
ჰუალინგ გრუფი - მნიშვნელოვანი ჩინელი ინვესტორი, რომელიც მუშაობს
თბილისში, წარმოადგენს პოტენციურ პარტნიორს სოციალური მომსახურების
სააგენტოსათვის, დამსაქმებლებისათვის განკუთვნილი მომსახურების კუთხით.
ასობით სამუშაო ადგილი შეიქმნება ქუთაისში (ამწეს წარმოების პროექტი)

4. ყველაზე მსხვილი დამსაქმებლები
დასაქმების აგენტებმა უნდა მოახდინონ საკუთარი ძალისხმევის ფოკუსირება
საქართველოში ძირითად დამსაქმებლებთან თანამშრომლობის დამყარებაზე. დიდ
საწარმოებს,

რომლებიც

ქირაობენ

ათასობით

თანამშრომელს,

ჩვეულებრივ

ყოველთვის შეუძლიათ სამუშაოს შეთავაზება. თანამშრომლობის დამყარება
მსხვილ, კარგად ცნობილ დამსაქმებლებთან ასევე ხელს შეუწყობს სოციალური
მომსახურების სააგენტოს დასაქმების ხელშემწყობი მომსახურების პროფილისა და
ავტორიტეტის გაძლიერებას და შეასრულებს სტიმულის როლს იმისათვის, რომ
სხვა კომპანიები ჩაერთონ WorkNet-სა და ჩვენს მომსახურებაში.

trening saxemZRvanelo

271

2013 წლის მდგომარეობით, ყველაზე მსხვილი დამსაქმებლები საქართველოში
იყვნენ: 8
1.
საქართველოს რკინიგზა 9(ტრანსპორტი და ლოგისტიკა); 13 000
თანამშრომელი
2.
საქართველოს მანგანუმი (მძიმე ინდუსტრია)
3.
ჯეო ჰოსპიტალი (სააფთიაქო და სამედიცინო მომსახურება)
4.
ენერგო პრო ჯორჯია (ენერგეტიკის კომპანია)
5.
ვისოლ პეტროლეუმ ჯორჯია (ნავთობკომპანია)
6.
თბილსერვის ჯგუფი (დასუფთავების სამსახური)
7.
სილქნეთი
8.
საფოსტო მომსახურება
9.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
10.
რუსთავის აზოტი
11.
თელასი
სხვა მნიშვნელოვანი კომპანიები (დამსაქმებლები) ეროვნული ეკონომიკის
სხვადასხვა სექტორებში შემდეგია:
1. სვითჩი (კომუნიკაციები)
2. ორბი ჯგუფი (მშენებლობა)
3. კაზინო აჭარა (აზარტული თამაშები)
4. American Institutes for Research (მანქანებით ვაჭრობა)
5. აჭარა ტექსტილი (ტანსაცმელი)
6. გუდვილი (საცალო ვაჭრობა)
7. აგრიჯორჯია (საკვების წარმოება და რესტორნები)
8. რუსთავი (მედია სახლი)
9. The Annunciation (ღვინის წარმოება)
10. დაცვის სამსახური
ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები ასევე წარმოადგენენ ერთ-ერთ ყველაზე
მსხვილ დამსაქმებლებს ქვეყანაში:
1. საქართველოს ბანკი
2. ლიბერთი ბანკი
3. თიბისიბანკი
8

წყარო: ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ეროვნული სტატისტიკის
ბიურო.
9
რკინიგზის, როგორც ერთ-ერთი მთავარი დამსაქმებლის დომინანტური როლი, რომელიც
სთავაზობს სტაბილურობას და ხელფასის მეტნაკლებად მისაღებ განაკვეთებს ჯერ კიდევ
რეალობაა საქართველოში.
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4. პრივატ ბანკი
5. ვითიბი ბანკი
დიდი სადაზღვევო კომპანიები:
1. ალდაგი ბისიაი
2. ჯიპიაი ჰოლდინგი
უმსხვილესი
შეიმუშავა

დამსაქმებლების და
კომპანიებში

„ინდუსტრიის კაპიტანების“ უმეტესობამ

კორპორატიული

სოციალური

პასუხისმგებლობის

პოლიტიკა. ამ დამსაქმებლებისათვის სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მომსახურების შეთავაზებისას,რეკომენდირებულია მივუთითოთ დამსაქმებლებს,
რომ

სამთავრობო

დარეგისტრირებული

სააგენტოსთან
მაძიებლებისათვის

თანამშრომლობა
დასაქმების

და

შანსის

სამუშაოს

მიცემა

ასევე

წარმოადგენს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილს.

5. მთავარი მცირე და საშუალო ბიზნესები დასაქმების აგენტის
რეგიონალურ შრომის ბაზარზე
მცირე ბიზნესებს საქართველოში შეაქვთ შედარებით მცირე წვლილი ეკონიმიკაში,
მშპ-ის 17% მოცულობით, თუმცა მათი წილი დასაქმებაში შეადგენს 30%-ს.
შესაბამისად, ისინი წარმოადგენენ შრომის ბაზრის მნიშვნელოვან ნაწილს და
სამუშაოს მნიშვნელოვან წყაროს (განსაკუთრებით ტურიზმის და სოფლის
მეურნეობის სექტორებში).
დასაქმების აგენტებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მოახდინონ
ფოკუსირება არა მხოლოდ დიდ კომპანიებზე, არამდეს ასევე საშუალო და მცირე
ზომის საწარმოებზე. მათ შეუძლიათ „აწარმოონ“ დიდი რაოდენობის ვაკანსიები
მაგრამ შესაძლოა არ გააჩნდეთ საკმარისი საკუთარი მხარდაჭერა, ადამიანური
რესურსების განყოფილების თვალსაზრისით, რათა დახვეწილად მართონ ამ
ვაკანსიების შევსების პროცესი და შესაბამისად უფრო მონდომებულნი იყვნენ
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს
დასაქმების
სამსახურთან
თანამშრომლობის კუთხით, ვიდრე მსხვილი „ინდუსტრიის კაპიტანები“.
ასევე მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ დამსაქმებლებისათვის მომსახურების
გაწევის საწყისი ეტაპის განმავლობაში რეკომენდირებულია, რომ დასაქმების
აგენტმა პირველ რიგში ფოკუსირება მოახდინოს შერჩეულ მცირე და საშუალო
საწარმოებზე, რათა დაგროვდეს საჭირო პრაქტიკული გამოცდილება და
თვითდაჯერება დამსაქმებლებთან მუშაობისას 10.

10

რა თქმა უნდა, ყოველი დამსაქმებელი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. თუმცა, თუ რაიმე
არასწორად მოხდა დასაწყისში და ჩვენ დავკარგეთ დამსაქმებელი, გამოცდილების უქონლობის
გამო, მაინც უმჯობესია, რომ დავკარგოთ მცირე ზომის დამსაქმებელი ვიდრე მსხვილი
დამსაქმებელი, რომელიც მნიშვნელოვანია ბრენდული სახელის და ვაკანსიების კუთხით.
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როდესაც განვიხილავთ, რომელ დამსაქმებლებს დავუკავშირდეთ, ქვემოთ
ჩამოთვლილი ტიპების ბიზნესებს კონკრეტულად შეუძლიათ უზრუნველყონ
ვაკანსიებთან დაკავშირებული შეტყობინებების სტაბილური ნაკადი 11:






კვების ქსელები (Spar, Carrefour, Goodwill, JSC Foodmart, etc.)
სააფთიაქო ქსელები (PSP Pharma, Aversi Pharma, JSC GPC, etc.)
სწრაფი კვების ქსელები (McDonalds, KFC, Dunkin Donuts, Wendy´s, etc.)
რესტორნის ქსელები
სასტუმრო ქსელები

6. სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლობა ძირითად
პარტნიორებთან
და
ინსტიტუციებთან
დასაქმებასთან
დაკავშირებით
დამსაქმებლებისათვის მომსახურების მიწოდების მიზნით, დასაქმების აგენტებმა
უნდა შექმნან ან გამოიყენონ უკვე არსებული პარტნიორობები ძირითად
სამთავრობო და არასამთავრობო ინსტიტუციებთან. დასაქმების აგენტებმა ამ
შემთხვევაში უნდა განახორციელონ შემდეგი ინიციატივები:
a. თანამშრომლობის დამყარება დამსაქმებლებთა ფედერაციებთან ან სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებშიც გაწევრიანებულნი არიან
დამსაქმებლები.
b. თანამშრომლობის დამყარება ფონდებთან, რომლებიც მართავენ მთავრობის
წილებს მთლიან ან ნაწილობრივ საკუთრებაში არსებულ კომპანიებში.
c. თანამშრომლობის ფორმალიზება ფონდებთან ან პროექტებთან, სადაც
სამთავრობო (გადასახადების გადამხდელთა) თანხები გამოიყენება
დასაქმების შესაქმნელად 12.
საორგანიზაციო მაგალითები თანამშრომლობის დასამყარებლად.

GEA – საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია (employer.ge)
ასოციაცია

არის

დამოუკიდებელი,

არასამთავრობო,

არაკომერციული,

თვითრეგულირებადი ბიზნესი და მუშაობს დამსაქმებლებთან (მწარმოებლები და
მეწარმეები) და საერთაშორისო შრომით ორგანიზაციებთან, სტანდარტებთან და
კონვენციებთან,

ასევე

მთავრობასთან

და

პროფკავშირებთან,

სოციალურ

პარტნიორებთან ერთად.

11

უკვე ნახსენები ბიზნესების და სექტორების გარდა.
ლოგიკურია, რომ საზოგადებრივ და შესაბამისად სამთავრობო ინტერესებში იყოს საჯარო
დასაქმების სამსახურებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა და ამ სახელმწიფო დასაქმების
პოლიტიკის მხარდაჭერა.

12
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ასოციაცია წარმოდგენილია ქვეყანაში 1000 სახეობის ორგანიზციათა სექტორში:
• მშენებლობა/ დიზაინი
• ფარმაცევტული სფერო
• ტურიზმი
• დაზღვევა
• ვაჭრობა
• სოფლის მეურნეობა
• წარმოება
• ფინანსები
• სასტუმროები და რესტორნები
• ტრანსპორტი და კომუნიკაციები
• ბიზნეს ცენტრები
ასოციაცია ახორციელებს ფორუმების, ბიზნეს შეხვედრების, კონფერენციებისა და
სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზებას საკუთარი წევრებისათვის. ეს შესაძლოა
იყოს ძალიან კარგი პლატფორმა იმისათვის, რომ გავაცნოთ სოციალური
მომსახურების სააგენტოს მომსახურება დამსაქმებლებს და დავამყაროთ
კონტაქტები და თანამშრომლობა ბიზნესებთან.
სააქციო საზოგადიოება საპარტნიორო ფონდი
სააქციო საზოგადოება პარტნიორობის ფონდი არის სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული საინვესტიციო ფონდი, რომელიც შეიქმნა 2011 წელს. ფონდს ეკუთვნის
საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მსხვილი კომპანიები,
როგორიცაა:
საქართველოს რკინიგზა - აქციების 100%
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია - აქციების 100%
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა აქციების - 100%
ელექტროსისტემის კომერციული ოპერატორი - აქციების 100% (cca. as JSC Telasi)
სააქციო საზოგადოება თელასი - აქციების 24.5% (ელექტროენერგიის შესყიდვა და
გაყიდვა/ტრანზიტი/ელექტროქსელების მოვლა-ექსპლუატაცია)
სააქციო საზოგადოება პარტნიორობის ფონდი ასევე ქმნის პარტნიორობებს და
ახორციელებს ინვესტიციებს, კერძო ინვესტორებთან ერთად, სხვადასხვა
სექტორებში მიმდინარე პროექტებში. შესაბამისად, ფონდი უშუალო ზეგავლენას
ახდენს ქვეყანაში სამუშაო ადგილების შექმნის პროცესზე და მას გააჩნია
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სამომავლო პროექტებისათვის შრომითი რესურსების
საჭიროებების შესახებ.
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7. საქართველოში არსებული 100 ყველაზე მსხვილი კომპანიის სია
(2014; ბრუნვის მიხედვით, წყარო: საქსტატი):
1.

შპს სოკარ პეტროლეუმი (ნავთობისა და დიზელის იმპორტი)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

შპს ტოიოტა კავკასია და ცენტრალური აზია
შპს ვისოლ პეტროლეუმი საქართველო
სა საქართველოს რკინიგზა
შპს სოკარი საქართველოს გაზი
შპს რომპეტროლ საქართველო
შპს საქართველოს მანგანუმი
შპს სან პეტროლეუმი საქართველო
სს ქართული ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
სოკარი გაზის ექსპორტ-იმპორტი .
Bi-P Exploration (კასპიის ზღვა) შეზღუდული ფილიალი,
თბილისი
სს ენერგო-პრო საქართველო
შპს PSP Pharma Ltd. (ამჟამად დაახლოებით 20 ვაკანსია)
შპსThe Company
შპს რუსთავის აზოტი
შპს ლუკოილ ჯორჯია
გაზის გამანაწილებელი კომპანია შპს ელიზი Gas Distribution
Company Ltd Elise jgupi shps
შპს გაზის გამანაწილებელი კომპანია
შპს თელასი
სს ჯიპისი (აფთიაქების ქსელი)
შპს ჯითიაი კაუკაზუსი
IDS ბორჯომი საქართველო, საქართველოს ფილიალი ადეი
ბორჯომი
შპს პეესპე აფთიაქი
შპს ავერსი ფარმა (აფთიაქების ქსელი, 5 ვაკანსია)
Ltd. project
შპს ყაზტრანსგაზ თბილისი
შპს ომეგა-2
შპს ჰაიდელბერგცემენტი საქართველო
შპს ავერსი-ჯეოფარმი
შპს ტოიოტა ცენტრი
შპს საქართველოს კაზინოების ჯგუფი
შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
შპს საქართველოს ტრანზიტი
სს ელექტროსისტემების კომერციული ოპერატორი
სს სილქნეთი
შპს ჯეოსთილი
შპს რუსთავის ფოლადი

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია
შპს აბეცე + აფთიაქები (4 ვაკანსია)
შპს მობიტელი
სს ელიტ ელექტრონიქსი (მოლარეები + კონსულტანტები)
შპს American Institutes for Research
სს არემჯი ქოფერი
სს ლომისი
ღია სს აზერიოლსერვისის ფილიალი საქართველოში
შპს ალტა
შპს გუდვილი
შპს კოკა-კოლა ბოთლერზ ჯორჯია
შპს დიპლომატ ჰოლდინგი
შპს ფილიპ მორის ჯორჯია
შპს ჯეო ექსე
შფს ოილი
Ltd. If this is found
სს სოკარი საქართველო გაზის დისტრიბუცია
შპს აგარის შაქრის კომპანია
შპს MAF ჰიპერმარკეტები საქართველო
შპს T & R Distribution
შპს Bi-Ann B. TRADE
შპს საქართველოს სადისტრიბუციო მარკეტინგის კომპანია
შპს ერთობლივი საწარმო ტოდინი ტაკენაკას ფილიალი
საქართველოში
შპს ტექნობუმი (კონსულტანტები + მძღოლები)
Ltd. Salary
შპს მტკვარი ენერჯი
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ
შპს საქართველოს ავიახაზები
Ltd. bay
კორპორაცია ფოთის პორტი(AES Annex terminal)
შპს ანაგი
შპს ჯეობეთი
შპს აგროსისტემები
შპს კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში
შპს კაუკაზუს ონლაინი
ჰიუნდაი ავტო ჯორჯია
შპს ტავ ურბან ჯორჯია
შპს პორტალი
შპს GDG
ადეი ბორჯომ თბილისი
სს საქართველოს ლუდის კომპანია
შპს აგრიკომი
შპს ევროტექნიქსი ჯორჯია
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

შპს ინტერი
სს ფუდმარტი (1000 თანამშრომელზე მეტი)
შპს არემჯი გოლდი
შპს შარმ თრეიდინგი
შპს ლიმონი 2009
სს საქართველოს სახელმწწიფო ელექტროსისტემა
შპს კია მოტორსი საქართველო
შპს მეგაკო
შპს ქოლორი
შპს საქართველოს პეტროლეუმი
შპს ბინული 1 (დისტრიბიუტორები)
შპს GM P
შპს BMC Gorgias
აქორდის წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში:
საქართველო აქორდი
შპს Yu-GT
შპს AGE BATUM
შპს შავი ზღვის ტერმინალი
შპს საჰაერო ნავიგაცია
შპს კაუკაზუს აუტო იმპორტი
შპს ჯითი მოტორსი
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საჯარო მომსახურების დაძმობილება: დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების
განვითარება საქართველოში

“dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris SesaZleblobebis ganviTareba
saqarTveloSi”

EU Twinning project “Capacity Building of the Employment Support Services in Georgia”

damsaqmebelTa CarTuloba
saswavlo masala

avtori: boris katusCaki

Tbilisi, 2016 maisi

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს
აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის - დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის
შესაძლებლობათა განვითარება საქართველოში - დაძმობილებულ მხარეებს.

სარჩევი

სარჩევი

სარჩევი

ჩართულობის
1.
სტრატეგია
ჩართულობის
- ლოგიკური
სტრატეგია
ნაბიჯები
- ლოგიკური
დამსაქმებლებთან
ნაბიჯები დამსაქ
1. ჩართულობის 1.
სტრატეგია
- ლოგიკური
ნაბიჯები
დამსაქმებლებთან

დაკავშირებისას………………………...................................................................…
დაკავშირებისას……………………….....................................
დაკავშირებისას………………………...................................................................…
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2. დამატებითი
სარგებელი:
2. დამატებითი
სოციალური
სარგებელი:
მომსახურების
სოციალური
სააგენტოს
მომსახურების საა
2. დამატებითი სარგებელი:
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს
დამსაქმებლებისათვის
დამსაქმებლებისათვის
განკუთვნილი
მომსახურების
განკუთვნილი
უპირატესობები
მომსახურებისკერძ
უპი
დამსაქმებლებისათვის
განკუთვნილი
მომსახურების
უპირატესობები
კერძო

კონკურენტებთან
შედარებით,
რომლებიც
შედარებით,
ოპერირებენ
რომლებიც
საქართველოს
ოპერირებენ სა
კონკურენტებთანკონკურენტებთან
შედარებით, რომლებიც
ოპერირებენ
საქართველოს

შრომის ბაზარზე შრომის ბაზარზე შრომის ბაზარზე
…………………………………………………………………………............………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............……….
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3. და
თანამშრომლობა
3. და
თანამშრომლობა
კოორდინირება
დადასაქმების
კოორდინირება
დასაქმების
შორის, აგენტებ
3. თანამშრომლობა
კოორდინირება
დასაქმების
აგენტებს
შორის, აგენტებს

დამსაქმებელთა
პროცესში
დამსაქმებელთა
პროცესში
ფაზაში ჩართვის ფაზაში
დამსაქმებელთა პროცესში
ჩართვის
ფაზაში ჩართვის
285
…………..………………………………………………………….....................……
…………..…………………………………………………………
…………..………………………………………………………….....................……..

4. პასუხისმგებლობა
4. პასუხისმგებლობა
დამსაქმებელთა პროცესშიჩართვაზე,
დამსაქმებელთა
გეოგრაფიული
4. პასუხისმგებლობა
დამსაქმებელთა
პროცესშიჩართვაზე,
გეოგრაფიულიპროცესშიჩართვაზე,
თვალსაზრისით.........................................................................................................
თვალსაზრისით.........................................................................
თვალსაზრისით...........................................................................................................
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5. დამსაქმებლებთან
5. პასუხისმგებლობის
დამსაქმებლებთან
დაკავშირებით პასუხისმგებლობის
დაკავშირებით
პასუხისმგებლობის
განაწილება
გა
5. დამსაქმებლებთან
დაკავშირებით
განაწილება

სოციალური
მომსახურების
სოციალური
სააგენტოს
მომსახურების
ფარგლებში,
სააგენტოს
სააგენტოს
ფარგლებში,
იმ
სააგე
სოციალური მომსახურების
სააგენტოს
ფარგლებში,
სააგენტოს
იმ
ცენტრალურ/რეგიონულ/ადგილობრივ
ცენტრალურ/რეგიონულ/ადგილობრივ
ერთეულებს
ერთეულებს
რომლებიცშორ
ცენტრალურ/რეგიონულ/ადგილობრივ
ერთეულებს შორის,
რომლებიცშორის,

პასუხისმგებელნი
არიან დამსაქმებლებისათვის
არიან დამსაქმებლებისათვის
მომსახურების მიწოდებაზ
მომსახუ
პასუხისმგებელნიპასუხისმგებელნი
არიან დამსაქმებლებისათვის
მომსახურების
მიწოდებაზე
………..….....................................................................................................................
………..….....................................................................................
………..….....................................................................................................................
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6. დამსაქმებელთან
6. დამსაქმებელთან
დაკავშირება…........................………………………………...
დაკავშირება…........................……………
6. დამსაქმებელთან
დაკავშირება…........................………………………………...
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7. ინფორმაციის
ნაკადი
7. აგენტებისაგან
ინფორმაციის
დასაქმების
ნაკადი
აგენტებისაგან
დასაქმების
დასაქმების
აგენტებისაგან დასაქმე
7. ინფორმაციის ნაკადი
დასაქმების
დასაქმების
მიმართულებით ………...…..……..…
მიმართულებით ………...…..……..…
კონსულტანტებისკონსულტანტების
მიმართულებითკონსულტანტების
………...…..……..…
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1. ჩართულობის სტრატეგია - ლოგიკური ნაბიჯები
დამსაქმებლებთან დაკავშირებისას1:
იმისათვის, რომ დასაქმების აგენტებმა იმუშაონ ლოგიკურად, სისტემატიურად და
თანდათან მოხდეს მათი პროფესიული კომპეტენციების განვითარება, დასაქმების
აგენტებმა დამსაქმებლებთან კონტაქტისას უნდა გამოიყენონ შემდეგი სტრატეგია:

I.

დაიწყეთ პროცესშიიმათი ჩართვით, ვინც ითხოვა
მომსახურების სააგენტოს მხარდაჭერა WorkNet-ში

სოციალური

a. იმისათვის რომ მიიღოთ პირველადი გამოცდილება თანამშრომლებთან
ურთიერთობისას, შეარჩიეთ უფრო მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები
თავდაპირველი შეხვედრებისათვის 2;
b. შემდეგ

დაუკავშირდით

მოსალოდნელია

უფრო

გრძელვადიანი

მსხვილ

დამსაქმებლებს,

თანამშრომლობა

და

სადაც

ვაკანსიების

სტაბილური მოხმარება.

II.

შემდეგ ჩართეთ პროცესში ისინი, ვინც არ ითხოვა
სოციალური
მომსახურების სააგენტოს მხარდაჭერა, მაგრამ აქვეყნებენ ვაკანსიებს
WorkNet-ში 3.

III.

დაიწყეთ იმ საწარმოების (მცირე და საშუალო საწარმოების) ჩართვა
პროცესში, რომლებიც არ აქვეყნებენ საკუთარ ვაკანსიებს WorkNet-ში.

1

ზემოთ მოცემული ლოგიკური ნაბიჯები მოცემულია შემდეგი 3 პრინციპის შესაბამისად:
 თავდაპირველად ვუკავშირდებით მათ, ვინც ითხოვა ჩვენი მომსახურება
 ვუკავშირდებით დამსაქმებლებს მათი მნიშვნელოვნება/მაშტაბურობიდან გამომდინარე ვიწყებთ ნაკლებად მნიშვნელოვანი დამსაქმებლებიდან და შემდეგ გადავდივართ უფრო
ცნობადებზე (ეს პრინციპი ასევე უკავშირდება დამსაქმებლებთან მოლაპარაკებების
მოსალოდნელ სირთულეს; ვიწყებთ მცირე, ნაკლებად რთული კომპანიებით, რათა
შევიძინოთ გამოცდილება)
 თავდაპირველად ვუკავშირდებით ისეთ შემთხვევებს, რომლებთან დაკავშირებითაც
ვიცით, რომ WorkNet-ში არსებული დაუსაქმებელი კანდიდატების რეესტრიდან შეგვიძლია
შევთავაზოთ მათ პოტენციურ კანდიდატთა ფართო და ხარისხიანი სპექტრი.

2

თუ რაიმე ცუდად წავიდა შეხვედრაზე, დასაქმების აგენტის გამოუცდელობის გამო და მოხდა
დამსაქმებლის დაკარგვა შემდგომი თანამშრომლობის კუთხით, ეს არ მოიტანს ისეთ დიდ ზიანს,
როგორც პოტენციურად ძალიან მნიშვნელოვანი და ცნობადი დამსაქმებლის დაკარგვა.
3

უპირატესობა დამსაქმებელთა ამ ჯგუფისათვის არის ის, რომ არ არის აუცილებელი მათთვის
განმარტებების მიცემა WorkNet-თან და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ონლაინ
მომსახურებასთან დაკავშირებით.
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a. თავდაპირველად დაიწყეთ უფრო მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების
ჩართვით;
b. ჩართეთ პროცესში მსხვილი, სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებული
დამსაქმებლები

(საქართველოს

რკინიგზა/საფოსტო

მომსახურება/თბილისის სატრანსპორტო კომპანია და ა. შ.) 4;
c. დაიწყეთ

თანამშრომლობა

დამსაქმებელთა

ფედერაციებთან

და

ასოციაციებთან 5;
d. ჩართეთ 3 - 4 “დიდი/ბრენდული სახელი” თანამშრომლობის პროცესში,
რომელიც ეხება დამსაქმებლებისათვის განკუთვნილ ჩვენს მომსახურებას

(მნიშვნელოვანი და კარგად ცნობილი დამსაქმებლები შემატებენ
სანდოობას ჩვენს მომსახურებას და შეასრულებენ „ლოკომოტივის“ როლს,
რომელიც მოიზიდავს ასევე სხვა კომპანიებსაც);
e. ჩართეთ პროცესში სხვა მსხვილი დამსაქმებლები;
f. დაიწყეთ პროცესში „ინდუსტრიის კაპიტანების“ ჩართვა - ყველაზე
ცნობადი კომპანიები ქართულ ეკონომიკაში (მაგ. ენერგეტიკის სექტორი,
ნავთობის სექტორი, ყველაზე მსხვილი ბანკები);
g. ჩართეთ პროცესში მრავალი მილიარდი დოლარის ბიუჯეტის მქონე
ფონდები და კერძო საინვესტიციო კომპანიები, რომლებიც მუშაობენ
საქართველოში

და

რომლებსაც

გააჩნიათ

სხვადასხვა

კომპანიების

პორტფოლიო.

2. დამატებითი სარგებელი: სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დამსაქმებლებისათვის

განკუთვნილი

მომსახურების

უპირატესობები კერძო კონკურენტებთან შედარებით, რომლებიც
ოპერირებენ საქართველოს შრომის ბაზარზე
დასაქმების აგენტებმა უნდა დაარწმუნონ დამსაქმებლები, რომ ითანამშრომლონ
სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან. შესაბამისად, დასაქმების აგენტებს
შეუძლიათ გამოიყენონ ქვემოთ მოცემული ზოგიერთი არგუმენტი სოციალური
მომსახურების სააგენტოს დამსაქმებლებისათვის განკუთვნილი მომსახურების
დაWorkNet-ის რეკლამირებისათვის:

4

სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ არსებული დამსაქმებლები წესით უფრო მონდომებულნი უნდა
იყვნენ, რომ ითანამშრომლონ საჯარო სექტორის სხვა შტოებთან.
5
ამის მიზეზია სხვადასხვა პირდაპირი არხების მოძიება და გამოყენება დამსაქმებელთა მოძიებისა
და მათთან დაკავშირებისათვის, რა გზითაც ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ სოციალური
მომსახურების სააგენტოს დამსაქმებლებისათვის განკუთვნილი ახალი მომსახურების შესახებ
ინფორმაციის პოპულარიზაცია და გავრცელება.
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I.

სამუშაოს ძიების მიზნობრივი პლატფორმა, რომელიც მოიცავს დახვეწილ
ავტომატიზებულ დაკავშირების (matching) სისტემას;

II.

მონაცემთა ბაზა, რომელშიც შეტანილია სამუშაოს მაძიებელთა 32 000
CV 6, აქედან 17 000 - თბილისის რეგიონში;

III.

ელექტრონული

და პერსონალიზებული

მომსახურების კომბინაცია

(შერეული მომსახურების მიწოდება) 7;
IV.
V.

ყველა მომსახურება არის უფასო;
მომსახურებები ინდივიდუალურად არის მორგებული თითოეული
დამსაქმებლის საჭიროებებზე;

VI.

თითოეულ ცალკეულ დამსაქმებელთან მუშაობს ერთიპასუხისმგებელი
პირი(key

account

manager)

(რაც

ქმნის

კომუნიკაციისა

და

პერსონალიზებული ურთიერთობის ერთ ხაზს);
VII.

პირდაპირ არის ხელმისაწვდომი შრომის ბაზართან, დასაქმებასთან
საკანონმდებლო საკითხებთან და აქტიური შრომის ბაზრის ზომებთან
დაკავშირებული ყველა სიახლე და უკანასკნელი ინფორმაცია შრომის,
ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროსგან

და

სოციალური მომსახურების სააგენტოსგან;
VIII.

მთელი

ქვეყნის

ტერიტორიის

დაფარვა

მცოდნე

შესაბამისი

პერსონალიზებული

მომსახურებით 8;
IX.

საკუთარი

საქმის

და

უნარების

მქონე

თანამშრომლები;
X.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ დასაქმების
რეგიონალურ ფორუმებში, საინფორმაციო და სამუშაო შეხვედრებში
უფასოდ მონაწილეობის შესაძლებლობა 9;

სხვა მხარდამჭერი არგუმენტები, რათა დავარწმუნოთ დამსაქმებლები, რომ
ითანამშრომლონ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან, შემდეგია:
XI.

ის

ინვესტორები

და

დამსაქმებლები,

რომლებიც

ღებულობენ

სამთავრობო ფინანსურ მხარდაჭერას, უნდა ეცადონ, რომ მოიძიონ
6

გამოიყენეთ ასევე უფრო კონკრეტული სტატისტიკაც, რომელიც შესაძლოა საინტერესო იყოს იმ
კონკრეტული დამსაქმებლისათვის, რომელსაც თქვენ ხვდებით.
7
ინტერნეტ-ძიების პლატფორმები ჩვეულებრივ არ აწვდიან მომხმარებლებს პერსონალიზებულ
მომსახურებას, ხოლო, მეორეს მხრივ, კერძო დასაქმების სააგენტოებს არ გააჩნიათ
ავტომატიზებული დაკავშირების (matching) ინტერნეტ-პლატფორმები.
8
შესაბამისად, თუ დამსაქმებელს სურს რეკრუტირებისა და მასიური გასაუბრებების პროცესის
ორგანიზება ასევე საქართველოს რეგიონებში, ეს არ წარმოადგენს პრობლემას, ვინაიდან
სოციალური მომსახურების სააგენტო ფარავს ქვეყნის მთელ ტერიტორიას.
9
უთხარით მათ, რომ თუმცა ნებისმიერ დამსაქმებელს შეუძლია მონაწილეობა, ტევადობა
ყოველთვის შეზღუდულია და პრიორიტეტი ენიჭებათ იმ დამსაქმებლებს, რომლებიც
თანამშრომლობენ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან.
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საკუთარი თანამშრომლების ნაწილი მაინც სამუშაოს რეგისტრირებული
მაძიებლების რიცხვიდან და ამგვარად ხელი შუწყონ და დაეხმარონ
სახელმწიფო დასაქმების პოლიტიკის მიზნების მიღწევის პროცესს;
XII.

სოციალური

მომსახურების

სააგენტოსთან

თანამშრომლობა

და

მცდელობა, რომ დავასაქმოთ დარეგისტრირებული სამუშაოსმაძიებლები
შეიძლება

ჩაითვალოს

კომპანიის

კორპორატიური

საოციალური

პოლიტიკის ნაწილად.
როდესაც დასაქმების აგენტი ცდილობს, რომ დაარწმუნოს დამსაქმებელი/ჩართოს
იგი სოციალური მომსახურების სააგენტოს დამსაქმებელთათვის განკუთვნილ
მომსახურებებში, მან ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოს, თუ რა ტიპის
პიროვნება და დამსაქმებელი ზის მაგიდის მეორე მხარეს. შესაბამისად, დასაქმების
აგენტმა უნდა შეარჩიოს მართებული არგუმენტები/მათი მოტივირებისათვის
(“selling points”).

3. თანამშრომლობა და კოორდინირება დასაქმების აგენტებს შორის,
დამსაქმებელთა პროცესში ჩართვის ფაზაში
თანამშრომლობა და კოორდინირება დასაქმების აგენტებს შორის, დამსაქმებელთა
პროცესში ჩართვის ფაზაშიწარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან
ამოცანას, რაც კარგად უნდა შეასრულონ დასაქმების აგენტებმა.
დასაქმების აგენტებმა უნდა დაიცვან შემდეგი პრინციპები:

- დასაქმების აგენტები მუშაობენ ერთ გუნდად;
-

შერჩეული დასაქმების აგენტი უნდა დაუკავშირდეს თითოეულ
დამსაქმებელს, ვინც ითხოვს მხარდაჭერას, მაქსიმუმ 48 საათის
განმავლობაში
(შაბათ-კვირის გარდა)

- უნდა მოხდეს ამოცანების მკაფიოდ განაწილება და არ შეიძლება,
რომ რომელიმე დამსაქმებელს დაუკავშირდეს დასაქმების ორი
სხვადასხვა

აგენტი;

თითოეულ

დამსაქმებელთან

უნდა
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მუშაობდეს მხოლოდ ერთი პასუხისმგებელი პირი (key account
manager)10.
- ყველა დასაქმების აგენტისათვის ნათელი უნდა იყოს, თუ
რომელი

დასაქმების

აგენტია

პასუხისმგებელი

რომელ

დამსაქმებელზე 11.
(ჩვენი მოლოდინია, რომ „მუნგო“ ბექ ოფისის ახალ საინფორმაციო
ტექნოლოგიურ სისტემას, რომელიც გაუწევს მხარდაჭერას WorkNet-ს,
ექნება ფუნქცია, რითაც აისახება რა ვალდებულება აკისრია კონკრეტულ
დასაქმების აგენტს (დამსაქმებლის ანგარიშით), ისე რომ სხვა დასაქმების
აგენტი დამსაქმებლის ანგარიშის შემოწმებისას დაინახავს, თუ რომელი
აგენტია პასუხისმგებელი მოცემულ, კონკრეტულ დამსაქმებელზე.)

- უნდა მოხდეს კოლეგების დროებით შეცვლის ორგანიზება,
შვებულების ან ავადმყოფობის შემთხვევაში, რათა არცერთი
ელფოსტის წერილი თუ სატელეფონო ზარი დამსაქმებლისაგან
არ დარჩეს უპასუხოდ.
-

დამსაქმებელთა განაწილება დასაქმების აგენტებს შორის, უფრო
სპეციალიზებული კრიტერიუმების მიხედვით, მაგ. ეკონომიკის
სექტორები/კომპანიის სიდიდე. (…მოგვცემს დასაქმების აგენტების
შემდგომი სპეციალიზაციის საშუალებას) 12.

10

პასუხისმგებელი პირი Key Account Managerარის ერთი პიროვნება, რომელიც მთლიანად არის
პასუხისმგებელი ერთ კონკრეტულ კლიენტთან (ჩვენს შემთხვევაში - დამსაქმებელთან)
ურთიერთობის, მასთან დაკავშირებისა და მისთვის მომსახურების მიწოდების მთელ პროცესზე.
11

ამჟამად ყოველდღიურად მოხდება excel-ის ცხრილის განახლება, რომელიც მოიცავს დაჯამებულ
ინფორმაციას დამსაქმებლებთან და პასუხისმგებელ დასაქმების აგენტებთან დაკავშირებით და
მისი განთავსება საერთო ფოლდერში, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დასაქმების აგენტისა და
კონსულტანტისათვის.
12
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ დამსაქმებლებისათვის პერსონალიზებული
მომსახურების მიწოდების პროცესის დასაწყისში, როდესაც იმ დამსაქმებელთა რაოდენობა,
რომლებთანაც ხდება თანამშრომლობა, არ არის ძალიან დიდი, ეს სპეციალიზაცია არ არის
აუციელებელი. მიუხედავად ამისა, სამომავლოდ, როდესაც იმ დამსაქმებელთა რაოდენობა,
რომლებიც

ითხოვენ

სოციალური

მომსახურების

სასურველი იქნება შემდგომი სპეციალიზაცია.
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სააგენტოს

მომსახურებას,

გაიზრდება,

4. პასუხისმგებლობა დამსაქმებელთა პროცესშიჩართვაზე,
გეოგრაფიული თვალსაზრისით.
დამსაქმებელთა გადანაწილება, დასაქმების აგენტების მიერ მათი პროცესში
ჩართვის მიზნით, გეოგრაფიული თვალსაზრისით, ხორციელდება შემდეგი
კრიტერიუმების მიხედვით:
1. შეთავაზებული

სამუშაოს

გეოგრაფიული

რეგიონი

და

კომპანიის

ადგილმდებარეობის გეოგრაფიული რეგიონი არის ერთი და იგივე –
პასუხისმგებელია

დასაქმების

აგენტი

კომპანიის

ადგილმდებარეობის

რეგიონიდან.
(მაგ.თუ თბილისში არსებული აფთიაქი ეძებს თანამშრომელს თბილისში

მდებარე
საკუთარი
ფილიალისათვის,
მაშინ
დამსაქმებელთან
დაკავშირებაზე პასუხისმგებელია
შერჩეული
დასაქმების
აგენტი
თბილისიდან.)
2. გეოგრაფიული რეგიონი, სადაც დამსაქმებელი სთავაზობს ვაკანსიებს და
დასაქმების საკონტაქტო ოფისი მდებარეობენ ერთსა და იმავე ადგილას,
მაგრამ კომპანია მდებარეობს სხვა რეგიონში - პასუხისმგებელია დასაქმების
აგენტი იმ რეგიონიდან, სადაც მდებარეობს საკონტაქტო ოფისი.
(მაგ. თუ კომპანია არის სასტუმროების ქსელი, რომელიც მდებარეობს

ბათუმში და მას ეკუთვნის სასტუმრო თბილისში, რომლისთვისაც ისინი
ეძებენ გარკვეულ თანამშრომლებს, ხოლო დასაქმების საკონტაქო ოფისი
მდებარეობს
თბილისში,
მაშინ
დამსაქმებელთან
დაკავშირებაზე
პასუხისმგებელია შერჩეული დასაქმების აგენტი თბილისიდან.)
3. კომპანიის
პროცესის

ადგილმდებარეობის
საკონტაქტო

გეოგრაფიული

დეტალების

რეგიონი

ჩათვლით)

(დასაქმების

განსხვავდება

იმ

რეგიონისაგან, სადაც კომპანია სთავაზობსვაკანსიას - დამსაქმებელთან
დაკავშირებაზე

პასუხისმგებელია

დასაქმების

აგენტი

კომპანიის

ადგილმდებარეობის და მისი საკონტაქტო მისამართის რეგიონიდან.
(მაგ. კომპანია, რომელსაც გააჩნია საწარმო კასპში, ეძებს ოპერატორებს და

საწარმოო პროცესის მენეჯერს კასპის ქარხნისათვის, რომლის სათაო ოფისი
და ადამიანური რესურსების განყოფილებაც მდებარეობს თბილისში, მაშინ
დამსაქმებელთან დაკავშირებაზე პასუხისმგებელი იქნება შერჩეული
დასაქმების აგენტი თბილისიდან.)
4. მთელი

ქვეყნის

მასშტაბით

განხორციელებული

კამპანიების

განხორციელების შემთხვევაში - დამსაქმებელთან დაკავშირებაზე/პროცესში
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მის

ჩართვაზე

პასუხისმგებელია

დასაქმების

აგენტი

დამსაქმებლის

ადგილმდებარეობის რეგიონიდან.
(მაგ. სწრაფი კვების ქსელი, რომელიც მდებარეობს თბილისში და ამუშავებს

საკუთარ ფილიალებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ეძებს
სამზარეულოს და ადმინისტრაციის თანამშრომლებსა მთელი ქვეყნის
მასშტაბით არსებული ოფისებისათვის - მაშინ მოცემულ დამსაქმებელთან
დაკავშირებაზე და მისთვის სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მომსახურების შეთავაზებაზე
პასუხისმგებელი იქნება შერჩეული
დასაქმების აგენტი თბილისიდან.)
ყველაზე

მნიშვნელოვანი

დამსაქმებლის
დაკავშირებით

კრიტერიუმი

პროცესში

ჩართვის

გადაწყვეტილების
ტერიტორიულ

მისაღებად

კომპეტენციასთან

(თუ არ არსებობს განსაკუთრებული მოთხოვნა დამსაქმებლის

მხრიდან ) არის დამსაქმებლის დასაქმების ოფისის 14მისამართი.
13

5. დამსაქმებლებთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობის განაწილება
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფარგლებში, სააგენტოს იმ
ცენტრალურ/რეგიონულ/ადგილობრივ ერთეულებს შორის,
რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან დამსაქმებლებისათვის
მომსახურების მიწოდებაზე.
სოციალური

მომსახურების

სააგენტოს

სხვადასხვა

დონეებს

შორის

კომპეტენციების გადანაწილების ძირითადი პრინციპები:
I.

ცენტრალური დონე პასუხისმგებელია კოორდინირებასა და მართვაზე
და

ჩვეულებრივ

არ

მონაწილეობს

დამსაქმებლებთან

უშუალო

კომუნიკაციის პროცესში 15. თუმცა არსებობს ზოგიერთი შემთხვევები,
როდესაც ცენტრალური დონე ჩართულიაუშუალო თანამშრომლობაში
დამსაქმებლებთან:
a. რეგიონული

ან

ადგილობრივი

დასაქმების

აგენტი

სთხოვს

მხარდაჭერასა და პროცესში ჩართვას ცენტრალურ დონეს (მაგ.
როდესაც

ხდება შეხვედრის ორგანიზება ძალიან მნიშვნელოვან

დამსაქმებელთან ან ინვესტორთან და არსებობს მოლოდინი, რომ
13

მაგ. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ განსაკუთრებით მსხვილ დამსაქმებლებს გააჩნდეთ მხოლოდ
ცენტრალურ დონესთან ურთიერთობის სურვილი.
14
აღნიშნული მიდგომა ასევე ხელს უწყობს ტრანსპორტირების ხარჯების შემცირებას,
დამსაქმებლებთან შეხვედრების ლოგისტიკის გამარტივებას და მოქნილობას საჭიროების
შემთხვევაში დამსაქმებლებთან შეხვედრის კუთხით.
15
აღნიშნული შესაძლოა დაექვემდებაროს ცვლილებას, პილოტირების ფაზის განმავლობაში.
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ცენტრალური

დონის

მონაწილეობა

გაზრდის

სოციალური

მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების
მიღწევის შანსებს).
b. კონკრეტულ შემთხვევებში, როდესაც ცენტრალურ დონეს უშუალოდ
სთხოვს პირდაპირ თანამშრომლობას მნიშვნელოვანი დამსაქმებელი
ან მსხვილი ინვესტორი 16.
II.

რეგიონული დონის დასაქმების აგენტებს აკისრიათ დამსაქმებლებთან
თანამშრომლობის მთავარი პასუხისმგებლობა 17. მათ უნდა მოიცვან
ყველა შემდეგი დამსაქმებელი:
a. რომლებიც მდებარეობენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს
რეგიონული ცენტრის ადგილმდებარეობის ზონაში.
b. ყველა ის დამსაქმებელი, რომელიც მოიცავს საქართველოს უფრო მეტ
რეგიონსა და ტერიტორიას, მაგრამ გააჩნია სათაო ოფისი, რომელიც
მდებარეობს რეგიონის მთავარ ქალაქში, სადაც ასევე მდებარეობს
სოციალური

მომსახურების

სააგენტოს შესაბამისი

რეგიონული

ცენტრი.
c. რეგიონული

მნიშვნელობის

მქონე

(რეგიონული

შრომის

ბაზრისათვის მნიშვნელოვანი) ყველა დამსაქმებელი, განურჩევლად
იმისა, მდებარეობს თუ არა კომპანია რეგიონის მთავარ ქალაქში 18.
III.

ადგილობრივი

დონის

დასაქმების

აგენტები

მოიცავენ

მხოლოდ

ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე მცირე საწარმოებს 19და საშუალო

16

არსებობს რეალობა, რომ ზოგიერთი დამსაქმებელი თუ ინვესტორი იმდენად ცნობადი და
მნიშვნელოვანია ქვეყნის მთელი ეკონომიკისათვის, რომ მათ არც კი სურთ ცენტრალურზე დაბალ
დონესთან საუბარი ან თანამშრომლობა. ხანდახან შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ სოციალური
მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური დონეც კი ზედმეტად დაბალი იქნება მათთვის და მათი
სურვილი იქნება რომ განხილვა გაიმართოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს ან პრემიერ-მინისტრის აპარატის დონეზეც კი.
17
განსაკუთრებით იმ რეგიონული ერთეულების შემთხვევაში, რომლებიც მდებარეობს
საქართველოში არსებულ ძირითად შრომის ბაზრებზე, ანუ თბილისში, ქუთაისში, თელავსა და
ბათუმში.
18
ამ კუთხით კონკრეტული ნაბიჯები წინასწარ ეტაპობრივად უნდა შეთანხმდეს დასაქმების
აგენტთან, რომელიც წარმოადგენს სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის ადგილობრივ
ცენტრს.
19
ერთადერთი გამონაკლისი ამ შემთხვევაში არის თბილისი, სადაც ასევე არსებობს დედაქალაქში
განლაგებული ადგილობრივი ოფისები. კომპეტენციების საბოლოო განაწილება თბილისის
რეგიონულ და ადგილობრივ ოფისებს შორის დამოკიდებული იქნება დასაქმების აგენტების
განაწილებაზე რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე.
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ზომის საწარმოებს, რომელთა მნიშვნელობაც ასევე შემოიფარგლება
ადგილობრივი შრომის ბაზრით.

6. დამსაქმებელთან დაკავშირება
ეს თავი ეხება კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომლებიც უნდა გადადგას დასაქმების
აგენტმა, როდესაც იგი აპირებს დაკავშირებას დამსაქმებელთან (რომელიც უკვე
შერჩეულია დასაკავშირებლად), იმის თაობაზე თუ როგორ მოხდეს შეხვედრის
მომზადება და პირველი დაკავშირება დამსაქმებელთან.
1. დასაქმების

აგენტი

ემზადება

დამსაქმებელთან

სატელეფონო

ზარის

განხორციელებისათვის 20
a. ყურადღებით შეისწავლეთ დამსაქმებლის მიერ განთავსებული ვაკანსია
(ვაკანსიები):
i. როგორია მოთხოვნები განათლების/გამოცდილების კუთხით;
ii. როგორია შეთავაზებული ხელფასი/დამატებითი პირობები;
iii. რამდენი ვაკანსიაა ღია.
b. მოიძიეთ ზოგადი ინფორმაცია კომპანიის შესახებ:
i. სად მდებარეობს დამსაქმებელი;
ii. რამდენად დიდია კომპანია;
iii. ვის

დაურეკავს

დასაქმების

აგენტი 21

(ადამიანური

რესურსების

განყოფილების უფროსი, კადრების სპეციალისტი, მესაკუთრე).
c. დამსაქმებლისათვის ზოგადი შეთავაზების მომზადება:

20

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მომსახურების მიწოდების პროცესში დამსაქმებლის
ჩართვისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ დასაქმების აგენტის დამსაქმებელთან კონტაქტის
ძალიან ადრეულ ეტაპზე დავუმტკიცოთ მას, რომ იგი ესაუბრება პროფესიონალს, რომელიც
იცნობს მის ბიზნესს, საჭიროებებს და იცის თუ როგორ გაუწიოს მას დახმარება.
21
ყველაზე ხშირად ეს დამოკიდებული იქნება კომპანიის სიდიდეზე და შეთავაზებული
ვაკანსიების დონეზე. მცირე საწარმოებს ჩვეულებრივ არ გააჩნიათ ადამიანური რესურსების
განყოფილება და დასაქმების აგენტი ჩვეულებრივ გაესაუბრება უშუალოდ კომპანიის მენეჯერს ან
მის მფლობელს. საშუალო და დიდი ზომის კომპანიების შემთხვევაში, ჩვეულებრივ ამაზე
პასუხისმგებელია ადამიანური რესურსების განყოფილება ან კადრების სპეციალისტი. ნებისმიერ
შემთხვევაში, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დასაქმების აგენტი გაესაუბროს შესაბამის ადამიანს:
პიროვნებას, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება სოციალური მომსახურების
სააგენტოსთან თანამშრომლობის თაობაზე და ხელის მოწერა ფორმაზე (მოთხოვნის
ფორმა/თანხმობა დამსაქმებლებისათვის სოციალური მომსახურების სააგენტოს მომსახურების
გაწევის თაობაზე).
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i. აფასებს, თუ როგორია პოტენციურად შესაფერისი კანდიდატების
ხარისხი

და

რაოდენობა

WorkNet-ის

რეესტრიდან,

რომლებიც

დააკმაყოფილებდნენ დამსაქმებლის მოსალოდნელ საჭიროებებს;
ii. იღებს

გადაწყვეტილებას,

სამუშაო

ვაკანსიის

ტიპის

მიხედვით,

რომელი შესთავაზოს დამსაქმებელს: წინასწარი შერჩევის პროცესი თუ
მასობრივი გასაუბრება 22.
d. მოამზადეთ დამსაქმებელთან სატელეფონო ზარის სტრუქტურა. პირველი
ზარის მთავარი მიზანია ზოგადი გასაუბრება მომსახურების შესახებ,
სადაც

აღინიშნება

კონკრეტული

დამსაქმებლისთვის

სოციალური

მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობის დამატებითი სარგებელი
და მოხდება მისი დარწმუნება, რომ დათანხმდეს დასაქმების აგენტის
პირად ვიზიტზე რომელიც გაიმართება მის ტერიტორიაზე 23.
2. დასაქმების აგენტი ურეკავს დამსაქმებელს

(სატელეფონო ზარის სტრუქტურა და საკომუნიკაციო უნარჩვევები შედიოდა
ზოგადი კომუნიკაციის ტრენინგში).
a. იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლის საკონტაქტო ინფორმაცია აღებულია
WorkNet-იდან

(ვაკანსია

დამსაქმებელმა

ითხოვა

უკვე

განთავსებულია

მხარდაჭერა

WorkNet-ში)

სოციალური

და

მომსახურების

სააგენტოსგან:
i. დასაქმების აგენტი წარადგენს საკუთარ თავს, ასახელებს ზარის
მიზეზს და კითხულობს, კარგი დროა თუ არა გასაუბრებისათვის;
ii. დასაქმების აგენტი ახსენებს დამსაქმებლის თხოვნას სოციალური
მომსახურების

სააგენტოსგან

მხარდაჭერის

თაობაზე,

რომელიც

დამსაქმებელმა გააკეთა WorkNet-ში ვაკანსიის დარეგისტრირებისას;
iii. დასაქმების აგენტი ითხოვს პირად შეხვედრას დამსაქმებელთან, რათა
შემდგომ განუმარტოს მას ის მხარდაჭერა, რომლის მიწოდებაც
შეუძლია სოციალური მომსახურების სააგენტოს და თუ როგორ უნდა
მოხდეს ოფიციალური თანამშრომლობის დამყარება;
22

მაგ. როდესაც არსებობს ერთი ვაკანსია იურისტისათვის, მასობრივი გასაუბრება და წინასწარი
შერჩევის პროცესი შესაძლოა არ იყოს სათანადო, მაგრამ საკვები პროდუქტების მაღაზიების
ქსელის შემთხვევაში, რომელიც ეძებს ადმინისტრაციის 20 თანამშრომელს, აღნიშნული შესაძლოა
იყოს შეთავაზების შესაფერისი ნაწილი.
23
იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი არ დათანხმდება ვიზიტზე, სატელეფონო ზარის მეორე
მიზანი იქნება მისი ელფოსტის მისამართის გარკვევა და თანხმობის მიღება დამსაქმებლისგან, რომ
მას გადაეგზავნოს საინფორმაციო წერილი იმ ახალი მომსახურების შესახებ, რომელსაც
სოციალური მომსახურების სააგენტო სთავაზობს დამსაქმებლებს.
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iv. ისინი უთანხმდებიან ერთმანეთს ვიზიტის კონკრეტული თარიღისა
და დროის შესახებ და ასევე იმ დროის ხანგრძლივობის შესახებ,
რომელიც საჭირო იქნება შეხვედრისათვის (რეკომენდირებულია30 –
45 წუთის შეთავაზება).
b. იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელმა არ ითხოვა მხარდაჭერა სოციალური
მომსახურების სააგენტოსგან 24 (ან ინფორმაცია იმ დამსაქმებლის შესახებ,
რომელსაც გააჩნია ვაკანსია, აღებულია სხვა წყაროდან და არა WorkNetიდან 25)
i. დასაქმების აგენტი წარადგენს საკუთარ თავს, ასახელებს ზარის
მიზეზს და კითხულობს, კარგი დროა თუ არა გასაუბრებისათვის;
ii. დასაქმების

აგენტი

ძალიან

მოკლედ

წარადგენს

სოციალური

მომსახურების სააგენტოს დასაქმების კომპონენტსდა WorkNet-ს (თუ
ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ, აღებულია სხვა წყაროდან და არა
WorkNet-იდან);
iii. დასაქმების

აგენტი

სააგენტოსთან
კონკრეტული
დათანხმდეს

ხაზს

უსვამს

თანამშრომლობის

სოციალური
დამატებით

დამსაქმებლისათვის და
26

დასაქმების

აგენტის

მომსახურების
სარგებელს

დაარწმუნებს

პირად

ვიზიტზე,

მას,

ამ
რომ

რომელიც

გაიმართება მის ტერიტორიაზე .
27

iv. ისინი უთანხმდებიან ერთმანეთს ვიზიტის კონკრეტული თარიღისა
და დროის შესახებ და ასევე იმ დროის ხანგრძლივობის შესახებ,
რომელიც საჭირო იქნება შეხვედრისათვის:
1. შეხვედრა დამსაქმებელთან, რომელიც განათავსებს ვაკანსიას
WorkNet-ში (30-45 წუთი);
2. შეხვედრა დამსაქმებელთან, რომელიც ჯერჯერობით არ იყენებს
WorkNet-ს (60 წუთი 28).

24

დამსაქმებელმა განათავსა ვაკანსია WorkNet-ში, მაგრამ არ ითხოვა მხარდაჭერა სააგენტოსაგან.
დამსაქმებელი საერთოდ არ იყენებს WorkNet-ს.
26
დასაქმების აგენტი მომზადებულია სატელეფონო ზარისათვის, იხ. მე-9 გვერდი.
27
იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი არ დათანხმდება ვიზიტზე, სატელეფონო ზარის მეორე
მიზანი იქნება მისი ელფოსტის მისამართის გარკვევა და თანხმობის მიღება დამსაქმებლისგან, რომ
მას გადაეგზავნოს საინფორმაციო წერილი იმ ახალი მომსახურების შესახებ, რომელსაც
სოციალური მომსახურების სააგენტო სთავაზობს დამსაქმებლებს.
28
შეხვედრის უფრო დიდი ხანგრძლივობა ემსახურება WorkNet-ის პროფილის შექმნას, სადაც
დარეგისტრირდება ვაკანსია, თუ დამსაქმებელი გადაწყვეტს თანამშრომლობას სოციალური
მომსახურების სააგენტოსთან.
25
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(დასაქმების აგენტი იმეორებს ამ პროცესს ყველა იმ დამსაქმებლისათვის,
რომლებსაც იგი ვალდებულია რომ დაუკავშირდეს ამ კონკრეტულ დღეს და
შეაქვს პირად კალენდარში შეთანხმებული ვიზიტების ყველა თარიღი და
დრო 29.)

7. ინფორმაციის ნაკადი დასაქმების აგენტებისაგან დასაქმების
კონსულტანტების მიმართულებით
დასაქმების აგენტები აწვდიან დასაქმების კონსულტანტებს ინფორმაციას იმ
დამსაქმებლების

მიერ

განთავსებული

ვაკანსიების

შესახებ,

რომლებთან

თანამშრომლობის დამყარებაც მოხდა მცირე ხნის წინ, უშუალოდ ელ-ფოსტის

მეშვეობით, თუ:
 დამსაქმებელი

არის

მნიშვნელოვანია

მნიშვნელოვანი

სოციალური

დამსაქმებელი 30,

მომსახურების

რომელიც

სააგენტოსათვის,

გრძელვადიან ჭრილში
(მაგ.დამსაქმებელი

გადაწყვეტს, რომ ითანამშრომლოს სოციალური
მომსახურების სააგენტოსთან, პირველი დაკავშირების (matching) შედეგის
საფუძველზე, როდესაც იგი გადასცემს დასაქმების აგენტს რაიმე
ვაკანსიას,WorkNet-ში განსათავსებლად, იმისათვის, რომ ნახოს სააგენტოს
მოქნილობა, სისწრაფე და ხარისხიანობა, რომლითაც იგი დააკმაყოფილებს
მის საჭიროებებს).
 დამსაქმებელი

ანთავსებს

ვაკანსიების

დიდ

რაოდენობას

და

იგი

დაინტერესებულია წინასწარი შერჩევის პროცესის ორგანიზებაში.

(მაგ.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ეძებს 15 დამატებით
თანამშრომელს, მგზავრების მომსახურებისათვის.)
 დამსაქმებელი იწყებს რეკრუტირების ფართომასშტაბიან პროცესს ან
კამპანიას ქვეყნის მასშტაბით.

(მაგ. სააფთიაქო ქსელი ეძებს 20 თანამშრომელს საკუთარი 5 ახალი
აფთიაქისათვის, რომლებიც განლაგებულია საქართველოს 3 სხვადასხვა
რეგიონში.)

29

არსებობს შესაძლებლობა, რომ მუნგო ბექ ოფისის კომპიუტერული პროგრამა მოგვცემს
ჩანაწერების გაკეთების საშუალებას უშუალოდ დამსაქმებელთა ელექტრონულ ფაილებში, მაგრამ
„მუნგოს“ ეს ფუნქცია ჯერ არ არის გაშვებული ექსპლუატაციაში.
30
ბრენდული სახელის მქონე დამსაქმებელი/მსხვილი დამსაქმებელი/მნიშვნელოვანი ინვესტორი
და ა. შ.
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 დამსაქმებელი

ანთავსებს

დაინტერესებულია

ვაკანსიების

წინასწარი

დიდ

შერჩევის

რაოდენობას

პროცესის

და

და

იგი

მასობრივი

გასაუბრების ორგანიზებაში.
 არსებობს

წნეხი

დროის

თვალსაზრისით,

ვინაიდან

დამსაქმებელი

დაჟინებით მოითხოვს მისთვის პოტენციური კანდიდატების დროის
ძალიან მოკლე პერიოდში გაგზავნას.

(მაგ. ცნობილი/მაღალი ხარისხის რესტორანი თბილისში სასწრაფოდ ეძებს
მაღალი კვალიფიკაციის მქონე, ცნობილ შეფ-მზარეულს.)
 იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი ეძებს კონკრეტული უნარჩვევების მქონე
თანამშრომლებს

და

შესაფერისი

კანდიდატების

WorkNet-ის

ავტომატიზებული დაკავშირების (matching) ფუნქციის მეშვეობით პოვნის
ალბათობა დაბალია.

(მაგ. თბილისში მდებარე საავადმყოფო ეძებს ორი სპეციალობის და
მინიმუმ 10 წლის გამოცდილების მქონე ქირურგს, საავადმყოფოს
პედიატრიული განყოფილების მთავარი ქირურგის თანამდებობისათვის.)
სხვა შემთხვევებში, დასაქმების აგენტები განათავსებენ დამსაქმებლის ვაკანსიას
WorkNet-ში, მაგრამ კონკრეტულად არ შეატყობინებენ ამის შესახებ დასაქმების
კონსულტანტებს.

დასაქმების

კონსულტანტებს

შემდეგ

ექნებათ

ორი

შესაძლებლობა გაარკვიონ, თუ რომელი დასაქმების აგენტი (თუ მათ სჭირდებათ
აღნიშნული ინფორმაცია) არის პასუხისმგებელი კონკრეტულ დამსაქმებელზე:
1. დასაქმების კონსულტანტებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება დაჯამებული,
ყოველდღიურად განახლებული excel-ის ფორმა, რომელშიც მოცემული
იქნება ყველა დარეგისტირებული დამსაქმებელი, პასუხისმგებელი პირების
ჩათვლით. აღნიშნულ ფორმას დააჯამებს ცენტრალური ოფისი და იგი
განთავსდება საერთო ფოლდერში, სადაც მისი გამოყენება შეეძლება
დასაქმების ყველა კონსულტანტს და აგენტს.
2. იმ ვაკანსიების შემთხვევაში, როდესაც დასაქმებელს ურჩევნია, რომ
საკონტაქტო პირი მისი კომპანიის WorkNet-ის პროფილში განთავსებულ
ვაკანსიებთან

დაკავშირებით

იყოს

უშუალოდ

დასაქმების

აგენტი,

დასაქმების კონსულტანტები იხილავენ მის საკონტაქტო ინფორმაციას
უშუალოდ განთავსებულ ვაკანსიებში.
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როდესაც საქმე გვაქვს ისეთ სიტუაციასთან (იხ. გვ 11), როდესაც დასაქმების
აგენტები უშუალოდ უკავშირდებიან დასაქმების კონსულტანტებს ელფოსტის
მეშვეობით, დასაქმების აგენტი დაუკავშირდება დასაქმების კონსულტანტს
შემდეგი გზით:
 დასაქმების აგენტი ელფოსტის მეშვეობით დაუკავშირდება მხოლოდ იმ
დასაქმებისკონსულტანტებს, რომლებიც იმავე რეგიონში არიან, შემდეგ
შემთხვევებში:
o დამსაქმებელი

ეძებს

თანამშრომლების

მცირე

ან

საშუალო

რაოდენობას, მხოლოდ ერთი ადგილმდებარეობისათვის .

o სამუშაოსთან

31

დაკავშირებული

შეთავაზება

არ

არის

ისეთი

მიმზიდველი, რომ დააინტერესოს პოტენციური კანდიდატები სხვა
სამსახურში სხვა რეგიონებიდან სიარულის ან საცხოვრებელი
ადგილის შეცვლის თვალსაზრისით.

o დასაქმების აგენტი დარწმუნებულია, რომ არსებობს შესაფერისი

პოტენციური კანდიდატების საკმარისი რაოდენობა, რომლებიც

ცხოვრობენ

მის

რეგიონში

(სამუშაოსთან

დაკავშირებული

შეთავაზების რეგიონი).
 დასაქმების

აგენტი

ელფოსტის

მეშვეობით

დაუკავშირდება

ასევე

დასაქმების კონსულტანტებს სხვა რეგიონებიდანაც, შემდეგ შემთხვევებში:
o დასაქმების აგენტმა ვერ მოიძია შესაფერისი კანდიდატები მის
რეგიონში;

o დამსაქმებელი იწყებს რეკრუტირების კამპანიას ქვეყნის მასშტაბით;
o დამსაქმებელი იწყებს რეკრუტირების ფართომასშტაბიან პროცესს;

(მაგ. დამსაქმებელი ხსნის ახალ ქარხანას, სადაც იქნება 1000 ახალი
ვაკანსია.)

o დასაქმების აგენტი ეძებს ძალიან კონკრეტული ექსპერტული
უნარჩვევების მქონე კანდიდატებს, სამუშაოსთან დაკავშირებული
ისეთი შეთავაზებისათვის, რომელიც შესაძლოა ასევე საინტერესო
იყოს შესაფერისი სამუშაოს მაძიებლებისათვის საქართველოს სხვა
რეგიონებიდან, სამსახურში სხვა ადგილიდან სიარულის ან
საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის გათვალისწინებითაც კი.

31

დასაქმების აგენტმა საკუთარი პროფესიული ცოდნის საფუძველზე უნდა შეაფასოს, შეძლებს თუ
არა იგი შესაფერისი კანდიდატების საკმარისი რაოდენობის მოძიებას მის რეგიონში.
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რეგულარული/ყოველდღიური ამოცანები

1. დამსაქმებელთან დაკავშირებით კომუნიკაციების შემოწმება
დასაქმების აგენტის საქმიანობა ხასიათდება დამოუკიდებელი მუშაობისა და პრო
აქტიული მიდგომების პრინციპით. დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის მთელი
წარმატება დამოკიდებულია დასაქმების აგენტის შესაძლებლობებზე, მოიზიდოს
დამსაქმებელი და მათი ვაკანსიები, წარმატებული დაკავშირების მიღწევის
(მეჩინგის) მიზნით. აქედან გამომდინარე, უმნიშვნელოვანესია დამსაქმებელთან
მიმართებაში კონტაქტები, მოთხოვნები და საჭიროებანი, იმისათვის რომ გახადონ
თავისი სერვისები რაც შეიძლება მოქნილი და დამსაქმებელზე მორგებული..
 დამსაქმებელთან კომუნიკაციის კუთხით ელ. ფოსტის შემოწმება (პასუხის
გაცემა იმ წერილებზე, რომელზეც პასუხი სასწრაფო და შესაძლებელია).
 WorkNet-ზე დამსაქმებელთა ანგარიშების შემოწმება, რომელზეც დასაქმების
აგენტია პასუხისმგებელი (ყოველი ახალი კანდიდატის დაკავშირება).
 კალენდარის

გადამოწმება

–

დამსაქმებელთან

შეხვედრა,

განხორციელება ან სპეციალური ღონისძიებების მოწყობა მათთვის.
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ზარების

2. დამსაქმებელთა მოძიება1/შრომის ბაზრის მონახაზი (მეფინგი)
 WorkNet-ზე განთავსებული ვაკანსიების ყოველდღიური შემოწმება/განახლება::
a.

ე.წ. მუნგო - ბექ ოფისის IT სისტემის გადამოწმება, ყოველდღიურ რეჟიმში
ახალ

დარეგისტრირებული

ვაკანსიების

შემოწმება,

დამსაქმებელთა

შემოწმება რომელთაც სააგენტოს მხრიდან ითხოვეს დახმარება 2.
b.

კოლეგებთან (სხვა დასაქმების აგენტები) გუნდური მუშაობის პრინციპზე
შეჯერება, ვინ რომელ დამსაქმებელზე იქნება პასუხისმგებელი 3.

c.

თუ

კიWorkNet-ზე

არასაკმარისი

რაოდენობის

ვაკანსიაა

დარეგისტრირებული, უნდა მოხდეს იმ დამსაქმებელთა შემოწმება,
რომელთაც სააგენტოს სერვისებზე თანხმობა არ გამოუთქვამთ. დასაქმების
აგენტებმა უნდა გადაინაწილონ დამსაქმებლები, და გადაწყვიტონ ვინ
იმუშავებს ასეთ დამსაქმებელთან 4.
 თუ კი WN-ზე არ დარეგისტრირებულა ახალი ვაკანსია (ან არასაკმარისი
რაოდენობაა ახალი ვაკანსიების); ყოველ დღე მინიმუმ 30 წუთი უნდა
დაეთმოს ადგილობრივ და სამხარეო დონეზე შრომის ბაზრის სიტუაციიის
ანალიზს,

ადგილობრივ

დონეზე

ახლად

გამოქვეყნებული

ვაკანსიების

5

მოძიებას (ინტერნეტი, ადგილობრივი გაზეთები, და სხვა....) .

1

დამსაქმებლის აქტიური ძიების პროცესში, აგენტს მუდამ უნდა ახსოვდეს, რომ ის საჯარო
სტრუქტურის წარმომადგენელია, ამიტომ მათ უნდა ეძებონ ისეთი სერიოზული დამსაქმებლები,
რომლებიც პატივს სცემენ კანონს და არ არღვევენ უფლებებს.
2
ახალი საინტერესო ვაკანსიები არ უნდა დავტოვოთ ყურადღების გარეშე, უნდა გადავამოწმოთ
დამსაქმებელიც რომელიც ჯერ შესაძლოა არც დარეგისტრირებულა
3
პასუხისმგებლობებისა და პრინციპების გაზიარებასთან დაკავშირებით გთხოვთ იხილოთ
დოკუმენტი: დამსაქმებლის ჩართულობა
4
განსხვავებული მიდგომებია იმ დამსაქმებელთან რომელმაც სურვილი გამოთქვა სააგენტოსთან
თანამშრომლობაზე და რომელსაც ჯერ არ გამოუთქვამს. .
5
იხილეთ დოკუმენტი: დამსაქმებლის მოძიება/შრომის ბაზრის მონახაზი
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3. დამსაქმებელთან დაკავშირება
ეს თავი ეთმობა დასაქმების აგენტის მიერ გადასადგმელ კონტრეტულ ნაბიჯებს,
როდესაც ის აპირებს დამსაქმებელთან დაკავშირებას (უკვე შერჩეული), როგორ
მოემზადოს შეხვედრისათვის და როგორ დაამყაროს პირველი კონტაქტი..

1. დასაქმების აგენტი ემზადება დამსაქმებელთან დასარეკად 6
a. ყურადღებით გაეცნობა დამსაქმებლის მიერ გამოქვეყნებულ ვაკანსიას
(ებს)
i. განათლება/გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
ii. შემოთავაზებული ხელფასი/დამატებითი სარგებელი
iii. ღია ვაკანსიების რაოდენობა
b. ძირითადი ინფორმაციის გაცნობა კომპანიის შესახებ
i. სად მდებარეობს მოცემული კომპანია
ii. კომპანიის ზომა
iii. ვის ეკონტაქტება დასაქმების აგენტი (HR მენეჯერს, კადრების
სპეციალისტს, მფლობელს)
c. ამზადებს დამსაქმებლისათვის ძირითად შეთავაზებებს
i. აფასებს WN-ზე დარეგისტრირებული პოტენციური კანდიდატების
ხარისხსა და რაოდენობას
ii. ვაკანსიის

მიხედვით

იღებს

გადაწყვეტილებას

შესთავაზოს წინასწარი შერჩევა თუ გასაუბრება.

დამსაქმებელს

7

d. ამზადებს დამსაქმებელთან დაკავშირების სტრუქტურას. პირველი ზარის
მიზანი არ არის სერვისებზე ვრცელი საუბარი, არამედ სააგენტოსთან
თანამშრომლობის დადებით მხარეებზე ყურადღების გამახვილება და
დასაქმების აგენტის მასთან ვიზიტზე დაყოლიება.
6

უმნიშვნელოვანესია სააგენტოს სერვისებში დამსაქმებლის ჩართვის პროცესში, პირველივე
შეხევდრაზე დასაქმების აგენტმა უნდა მოახდინოს დადებითი შთაბეჭდილება, დამსაქმებელი
უნდა დარწმუნდეს, რომ ის ესაუბრება პროფეიონალს, რომელმაც ზუსტად იცის დამსაქმებლის
საჭიროებანი და აქვს ცოდნა თუ როგორ დაეხმაროს მას.
7
მაგ. როდესაც არსებობს ერთი ვაკანსია იურისტისათვის, მასობრივი გასაუბრება და წინასწარი
შერჩევის პროცესი შესაძლოა არ იყოს სათანადო, მაგრამ საკვები პროდუქტების მაღაზიების
ქსელის შემთხვევაში, რომელიც ეძებს ადმინისტრაციის 20 თანამშრომელს, აღნიშნული შესაძლოა
იყოს შეთავაზების შესაფერისი ნაწილი.
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2. დასაქმების აგენტი ახორციელებს ზარს დამსაქმებელთან
(ზარის

განხორციელება და კომუნიკაციის
კომუნიკაციის ტრენინგის ნაწილია) 8
a. თუ

დამსაქმებლის

კონტაქტი

დამყარება,

WorkNet-დანაა

რაც

საბაზისო

(ვაკანსია

უკვე

გამოქვეყნებულია WorkNet-ზე) და დამსაქმებელმა ითხოვა სააგენტოსგან
დახმარება:
i. დასაქმების აგენტი წარუდგენს საკუთა თავს, უხსნის დაკავშირების
მიზანს და ეკითხება დაკავებული ხომ არაა, თუ შეუძლია საუბარი
ii. დასაქმების აგენტი ახსენებს დამსაქმებელს იმ მოთხოვნის შესახებ რაც
მან WorkNet-ზე დააფიქსირა
iii. დასაქმების აგენტი სთხოვს დამსაქმებელს პირადად შეხვედრას რათა
გაამყარონ თანამშრომლობა.
iv. თანხმდებიან

შეხვედრის

თარიღსა

და

დროზე,

ასევე

უხსნის

ხანგრძლივობას (30 – 45წთ.)
b. თუ

კი

დამსაქმებელს

ჯერ

არ

დაუფიქსირებია

სააგენტოსთან

თანამშრომლობის სურვილი (ან ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია ცნობილი
გახდა არა WorkNet-დან არამედ სხვა წყაროდან)
i. დასაქმებისაგენტიწარუდგენსსაკუთათავს,
უხსნისდაკავშირებისმიზანსდაეკითხებადაკავებულიხომარაა,
თუშეუძლიასაუბარი
ii. დასაქმების

აგენტი

კომპონენტს(ESS)

და

აცნობს
WorkNet

სააგენტოს
(თუ

(SSA)

დასაქმების

დამსაქმებლზე

ინფორმაცია

ცნობილი გახდა არა WorkNet-დან არამედ სხვა წყაროდან)
iii. დასაქმების აგენტი უხსნის დამსაქმებელს სააგენტოს დადებით
მხარეებს და ითანხმებს პირადად შეხვედრაზე რათა გაამყარონ
თანამშრომლობა.9.

8

იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი უარს ამბობს ვიზიტზე, მეორე სათადარიგო მიზანი ზარის
განხორცილებისას იქნება რომ გაიგოთ მისი ელ. ფოსტის მისამართი და მიიღოთ თანხმობა, რომ
დამსაქმებელს გაუგზავნით
ელექტრონულ წერილს, სადაც მოცემული იქნება ინფორმაცია
სააგენტოს დასაქმების სერვისების (სერვისები დამსაქმებელთათვის) შესახებ
9
იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი უარს ამბობს ვიზიტზე, მეორე სათადარიგო მიზანი ზარის
განხორცილებისას იქნება რომ გაიგოთ მისი ელ. ფოსტის მისამართი და მიიღოთ თანხმობა, რომ
დამსაქმებელს გაუგზავნით
ელექტრონულ წერილს, სადაც მოცემული იქნება ინფორმაცია
სააგენტოს დასაქმების სერვისების (სერვისები დამსაქმებელთათვის) შესახებ
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iv. თანხმდებიან

შეხვედრის

თარიღსა

და

დროზე,

ასევე

უხსნის

ხანგრძლივობას:
1. დამსაქმებელთან შეხვედრა რომელსაც უკვე გამოქვეყნებული აქვს
WorkNet-ზე ვაკანსიები (30-45min.)
2. დამსაქმებელთან შეხვედრა რომელსაც ჯერ არ უსარგებლია
WorkNet-ით(60minutes 10)
(დასაქმების აგენტი 5- 6 პუნქტს იმეორებს ყველა იმ დამსაქმებელთან

ურთიერთობაში ვისთანაც დაკავშირებაზე ის არის ვალდებული,
კონკრეტულ დღეს და გეგმავს კალენდარს, დაგეგმილი ვიზიტების თარიღი
და დრო)

გთხოვთ იხილოთ ასევე ცალკე დოკუმენტი „დამსაქმებლის

ჩართულობა“, დამსაქმებელთან კონტაქტი, თანამშრომლობაზე
დაყოლიება და ჩართვა - სტრატეგია, მითითებები, ხერხები და
გზები!!
4. ვიზიტი დამსაქმებელთან11

1. ვიზიტისათვის მომზადება, მოვალეობები:
a. ვიზიტის ლოჯისტიკური საკითხების ორგანიზება (დამსაქმებელთან
მისასვლელად საჭირო დრო, მისამართი/ტრანსპორტის საშუალება)12
მოსახერხებელია,
რამდენიმე

რომ

ვიზიტი

ქალაქის

ერთ

განახორციელოთ

ტერიტორიულ
ერთი

გასვლით,

არეალში
რითაც

დაზოგავთ დროს.
b. საქაღალდის

წინასწარი

მომზადება 13რაც

თან

უნდა

იქონიოთ

დამსაქმებელთან მისვლისას. საქაღალდე მოიცავს:
10

უმეტესი დრო დაეთმობა Worknet ანგარიშის შექმნას, ვაკანიის რეგისტრაციას, თუ რომელიმე
დამსაქმებელი გადაწყვეტს სააგენტოსთან თანამშრმომლობას
11
როდესაც მივდივართ მსხვილ კომპანიასთან შესახვედრად, ცენტრალური ოფისის
დამსაქმებელთა მომსახურების სამმართველო წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული
სანდო და პროფესიონალი თანამშრომლის იმიჯისათვის, მნიშვნელოვანია რომ მიხვიდეთ
დროზე, არ დააგვიანოთ. ამიტომ წინასწარ გათვალეთ დრო.
12
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i. WorkNet-ის ლიფლეტი
ii. სააგენტოს ლიფლეტი დამსაქმებელთა მომსახურებების შესახებ
iii. დასაქმების აგენტის სავიზიტო ბარათი
iv. სააგენტოსგან სერვისების მიღების თანხმობა
v. დამსაქმებელთან

განხორციელებული

ვიზიტის

აღრიცხვის

ფურცელი
c. ვიზიტის შინაარსის მომზადება
(დამსაქმებელთან პირველი ვიზიტის განსახორციელებლად, დასაქმების

აგენტს
მუდმივად
უნდა
ახსოვდეს
საკუთარი
ძირითადი
მიზანი:დამსაქმებლის დაინტერესება/ჩართვა სააგენტოს სერვისებში)
i. დამსაქმებელთან ვიზიტამდე, დასაქმების აგენტმა კიდევ ერთხელ
უნდა

გადახედოს კომპანიის შესახებ ინფორმაციას და ასევე

ვაკანსიის მოთხოვნებს, რადგან ის სრულად იყოს ინფორმირებული
და დაანახოს თავისი პროფესიონალიზმი დამსაქმებელს.
ii. დასაქმების აგენტმა მოცემული ვაკანსიისა და დამსაქმებლის
მოთხოვნებიდან

გამომდინარე

წინასწარ

უნდა

განსაზღვროს

სერვისების სპექტრი, რომელსაც ის შესთავაზებს დამსაქმებელს. (იმ

ცოდნისა და ინფორმაციის საფუძველზე, რაც მან უკვე მოიპოვა
კონკრეტული დამსაქმებლის შესახებ).
iii. სასურველია დასაქმების აგენტს თან ჰქონდეს პერსონალური კომპ.,
წვდომა ინტერნეტზე და WorkNet ვებგვერდი გახსნილი, იმისათვის
რომ ადგილზე დროულად აჩვენოს WorkNet -ის ფუნქციები (ისეთი
დამსაქმებლებისათვის, რომელთაც ჯერ არ დაურეგისტრირებიათ
ვაკანსია WorkNet-ზედა WorkNet ჯერ კიდევ უცხოა მათთვის).
iv. დასაქმების აგენტი წინასწარ ავსებს დამსაქმებლის საინდეფიკაციო
ინფორმაციას „დამსაქმებელთან ვიზიტის აღრიცხვის ფორმაში“, და
ამით დამსაქმებელთან ვიზიტის პროცესში დროს დაზოგავს.

მასალები მომზადდება კომუნიკაციის სტატეგიასთან შესაბამისობით (ESS/SSA.)
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2. ვიზიტი
(დამსაქმებელთან ვიზიტის დროს დასაქმების აგენტს უნდა ახსოვდეს რომ

ის საქმიანი მიზნითაა და უმნიშვნელოვანესია
სერვისები. საყურადღებოა შესაბამისი დრეს კოდი 14)

„გაყიდოს“

თავისი

a. დასაქმების აგენტი დამსაქმებელთან მიდის თავის დროზე.
b. წარუდგენს საკუთარ თავს, გადასცემს სავიზიტო ბარათს და უხსნის
მისვლის მიზანს.
c. დამსაქმებლის ცნობადობა ESS-სა და WorkNet-ის შესახებ 15:
i. წარუდგენს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების
ხელშეწყობის

ახალ.

კომპლექსურ

ტექნიკური

მხარდაჭერით

უზრუნველყოფილ სერვისებს, როგორც სააგენტოს ერთერთ ნაწილს.
ii. წარუდგენს

WorkNet-სთავისი

მახასიათებლებით

(დაკავშირება

/პროფილების რიცხვი)
d. დასაქმების სერვისები და ის მხარდაჭერა რაც შესაძლოა მიაწოდოთ
დამსაქმებელს (კონკრეტული დამსაქმებლის მოთხოვნებს მორგებული)
i. ყურადღება გაამახვილოთ, რომ მომსახურება უფასოა

თავში უნდა ჩავიბეჭდოთ:
1. დამსაქმებელი არაა ჩვენი (SSA´s)ტიპიური “სოციალური” კლიენტი – უმუშევარი
ადამიანი/შშმპ, ამიტომ ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მას თავის ბიზნეს ენაზე. დასაქმების
აგენტმა მუდმივად ხაზი უნდა გაუსვას, იმ კონკრეტულ ფაქტორებს, რაც
დამსაქმებლისთვის იქნება სასარგებლო. იყავით კონკრეტული, ისაუბრეთ გასაგებად
(მუდამ იფიქრეთ გამოთქმაზე - „დრო ფულია“)
2. დასაქმების აგენტი არასათანადო სამოსით არ უნდა გამოცხადდეს ვიზიტზე, მაგ.
შორტებში ან ტოპ მაისურში (მაგ. მიკი მაუსით). დასაქმების აგენტი არ უნდა
გამოცხადდეს ჯინსით.
3. გახსოვდეთ რომ თვქენ წარმოადგენთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს (აქედან
გამომდინარე საქართველოს მთავრობასაც) და უნდა დაუმტკიცოთ თქვენი
კომპეტენტურობა, პროფესიონალიზმი და მომხმარებელზე ორენტირებული მიდგომა.
(რაც თავისთავად არაა იოლი საქმე, რადგან საჯარო უწყებებს აქვთ არაეფექტურობისა
და ბიუროკრატიულობის იმიჯი/რეპუტაცია).
4. არ დაგავიწდეთ რომ დამსაქმებლებს არავითარი ვალდებულება არ გააჩნიათ რომ
ითანამშრომმლონ სააგენტოსთან, ამიტომ ნუ იქნებით ზედმეტად მომთხოვნი, არამედ
არგუმენტებით მოახერხეთ მისი დაყოლიება. დაარწმუნეთ რომ სააგენტოსთან
თანამშრომლობა მისთვის/მისი საქმიანობისათვის ძალიან სასარგებლო იქნება
15აღარ შეეხოთ ისეთ საკითხებს, რაზეც დამსაქმებელს უკვე აქვს ინფორმაცია
14
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ii. აჩვენოთ

WorkNet და თუ კი ჯერ არ დარეგისტრირებულა,

დაარწმუნოთ რომ შექმნას საკუთარი ანგარიში:
1. შესთავაზეთ რომ დაეხმარებით ანგარიშის შექმნაში ადგილზევე
2. აუხსენით, რომ თუ თქვენ მოგცემთ საკუთარი ანგარიშით
სისტემაზე

წვდომის

უფლებას,

თქვენ

საშუამავლო

მომსახურებას აღმოუჩენთ მას.
e. ყურადღების მოუსმინეთ და გაეცანით მომხმარებლის საჭიროებებს და
ამის შემდგომ დაარწმუნეთ დარეგისტრირდეს სისტემაში, რათა მიიღოს
დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები 16.
f. შეუქმენით ანგარიში WorkNet-ზე (ან იმ შემთხვევაში თუ მას უკვე აქვს
ანგარიში,

თქვენმოგცეთ

(ნებაყოფლობითი

მისი

ანგარიშით

მოლაპარაკების

წვდომის

საფუძველზე)

17

უფლება

რათა

გაწიოთ

საშუამავლო მომსახურება)და დაარეგისტრიროთ მისი ვაკანსიები.ამ
ეტაპზევე შეუთანხმდით კადრების შერჩევის პროცესშისაკონტაქტო
პიროვნება/საშუალებებზე კონრეტული ვაკანიის პირობებში:
i. ეს შესაძლოა იყოს დამსაქმებელთან ელ. ფოსტით გაგზავნილი
შეტყობინება. ასეთ შემთხვევაში დასაქმების აგენტს არ შეუძლია
დახმარების აღმოჩენა წინასწარ შერჩევის პროცესში, რადგან ყველა
CV პირდაპირ გადაგზავნილია დამსაქმებელთან.
ii. დასაქმების

აგენტს

შეუძლია

შესთავაზოს

დამსაქმებელს

საკონტაქტო პირად მიუთითოს მისი (აგენტის) ელ. ფოსტის
მისამართი 18. ასეთ შემთხვევაში აგენტს შეუძლია დახმარება და
წინასწარ შერჩევასა თუ შერჩევაში დახმარების გაწევა.
g. დასაქმების

აგენტი

დამსაქმებელს

ეხმარება

განსაზღვროს

დამსაქმებლისათვის სასურველი კანდიდატის პროფილი. ამ ნაწილში,
დასაქმების

აგენტის

დამსაქმებლის

ვალდებულებაა,

მოთხოვნები

იმ

შემთხვევაში

არარეალისტური

და

თუ

კი

ზედმეტად

ამბიციურია, შეახსენოს ამის შესახებ. თუმცა საბოლოო სიტყვა მაინც
დამსაქმებელს

ეთქმის

და

მისი

გადასაწყვეტია

მოსალოდნელი

კანდიდატების პროფილი როგორი უნდა იყოს.
დამსაქმებელთა დარწმუნების უფრო დეტალური ხერხები იხილეთ - დამსაქმებლის ჩართულობამასალაში
16

WorkNet-ზე დამსაქმებლის ანგარიშზე წვდომის არ ქონის შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება რომ
დასაქმების აგენტი იყოს პასუხისმგებელი/საკონტაქტო პირი.
18ასეთ
შემთხვევაში, CV-ები მიღებულ იქნება და შერჩეული დასაქმების აგენტის მიერ,
დამსაქმებელს არავინ შეაწუხებს (არც კანდიდატის ზარი და CV-ის გაგზავნით)
17
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h. დასაქმების აგენტი უთანხმდება დამსაქმებელს შემდგომ ნაბიჯებზე
სერვისების მიწოდებასთან დაკაშირებით (ვაკანსიის შევსება) 19. ის
სთავაზობს დამსაქმებელს სამ შესაძლო ვარიანტს 20:
i. დასაქმების აგენტის მიერ შესაფერისი კადრების მოძიების და
გაგზავნის შესახებ ბოლო ვადების დაზუსტება.
ii. შესაფერისი

კანდიდატების

სასურველი

რაოდენობის

განსაზღვრა(ESS-ი მიერ წინასწარი შერჩევის განხორციელება) და
შემდგომ დამსაქმებელთანდაკავშირება და CV-ების გადაგზავნა.
iii. ყველა შესაფერისი CV გაგზავნა დამსაქმებელთან, რაც შეიძლება
მალე,

როგორც

კი

აგენტი

კონსულტანტისგან, ან
მეშვეობით

ან

ელ.

მას

მიიღებს

დასაქმების

WorkNet-ის ავტომატური დაკავშირების
ფოსტის

საშუალებით

მომხმარებლისგან

პირდაპირ გადაგზავნით.
i. სააგენტოს

დასაქმების

სერვისებზე

თანხმობის

ფორმის

გავლა,

შესაბამისი ველების მონიშვნა, საკუთარი ელ. ფოსტის მითითება და
ავტორიზაციის

მოპოვება

(თუ

რელევანტურია)

დამსაქმებლის

ანგარიშის მეშვეობით სისტემაზე წვდომისათვის.
j. გაიარეთ დამსაქმებელთან ვიზიტის აღრიცხვის ფორმა და მონიშნეთ
ყველა შესაბამისი ველები და აქტივობები რაც ამ კონკრეტული
მომხმარებელთან მუშაობისას იქნა გამოყენებული
k. შეხვედრის

დასასრული

დამსაქმებელს

(დასაქმების

დათმობილი

აგენტი

დროისთვის

მადლობას
და

უხდის

სამომავლო

თანამშრომლობაზე თანხმობისათვის).

3. ვიზიტზე მონიტორინგი (თვალყურის მიდევნება)
a. დასაქმების

აგენტებიასათვის

ძალიან

მნიშვნელოვანია

წინასწარ

ცოდნა/განსაზღვრა, თუ რომელ დამსაქმებელზე რომელი აგენტია
ეს ვარიანტი შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმების აგენტი მოქმედებს
როგორც CV-ების მიღებაზე პასუხისმგებელი პირი. თუ დამსაქმებელს პირდაპირ უკავშირდებიან
მაშინ უკვე დამსაქმებლის პრეროგატივაა პროცესის ზედამხედველობა.
20დასაქმების აგენტი რეკომენდაციას გაუწევს იმ ვარიანტს, რომელიც ყველაზე კარგად მოერგება
კონკრეტული ვაკანსიის პირობებს. სამომავლო ნაბიჯებზე გადაწვეტილების მიღება დამსაქმებლის
პრეროგატივაა.
19
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მიმაგრებული. საქმის პროფესიონალურად გაძღოლის მიზნით, ერთი
აგენტი მუშაობს ერთ დამსაქმებელთან. ამიტომ დამსაქმებელმა იცის
სააგენტოდან ზუსტად ვინაა მასთან საკონტაქტო პირი. როდესაც
კონკრეტული დასაქმების აგენტი კონტაქტს დაამყარებს კონკრეტულ
დამსაქმებელთან, ამის შესახებ მან უნდა აცნობოს თავის კოლეგას, სხვა
აგენს, რომ ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან, ერთსა და იმავე საკითხზე
განმეორებით არ მოხდეს დაკავშირება/შეწუხება. 21.
b. ვიზიტიდან დაბრუნების შემდგომ, აგენტი ამზადებს ცალკე ფაილს ამ
კონკრეტული დამსაქმებლისათვის და ამავე საქაღალდეში ათავსებს
კალენდარს - დამსაქმებელთან შეხვედრის, ზარის განხორციელების
თარიღი. (თუ შეთანხმებულია დამსაქმებელთან).
c. დასაქმების აგენტი აღრიცხავს შეხვედრას (იმ შემთხვევაშიც
დამსაქმებელი

თანამშრმლობაზე

ვერ

დაითანხმა)

თუ კი

ანგარიშგების

მიზნით.
d. იმის მიხედვით თუ რა სახის სერვისებს მიაწვდის აგენტი დამსაქმებელს
(ერთობლივი

შეთანხმებაზე

დაყრდნობით),

დასაქმების

აგენტი

განაგრძობს პროცესს. ჩვეულებრივ, ვაკანსია რომელიც გამოქვეყნებული
იყო

WorkNet-ზე,

ელ.

ფოსტის

გამოყენებითდასაქმების

კონსულტანტების მხარდაჭერით, რომელიც მაძიებელთა მონაცემთა
ბაზაში ჩაიხედავს და ნახავს თუ ვინ შეესაბამება დამსაქმებლის
მოთხოვნებს 22.
i. დასაქმების

აგენტი

მოცემული

ვაკანსიის

მოთხოვნებს

თან

დაურთავს ელ. ფოსტას და შეატყობინებს დასაქმების კონსულტანტს
დამსაქმებელთან შეთანხმებული სამომავლო ნაბიჯების შესახებ.
ii. დასაქმების აგენტი (დამსაქმებელთან შეთანხმების მიხედვით)
დასაქმების კონსულტანტებს განუსაზღვრავს ბოლო ვადას, თუ
როდის უნდა მიაწოდონ შესაბამისი კადრების მონაცემები ელ.
ფოსტის საშუალებით 23.
ინფორმაცია მიეწოდება ყველა დასაქმების აგენტს და დასაქმების კონსულტანტებს,
კონსოლიდირებულ ცხრილში პასუხისმგებელი დასაქმების აგენტის სახელის მითითებით,
განახლებული ცენტრალური ოფისის მიერ და გაზიარებული ყველასთვის.
21

რელევანტურია იმ შემთხვევაში თუ დასაქმების აგენტი დამსაქმებელს უწევს წინასწარი შერჩევისა
და შერჩევის სერვისს
23რელევანტურია, ისეთ შემთხვევაში როცა დამსაქმებელმა დაააწესა ბოლო ვადა და დასაქმების
აგენტი არის საკონტაქტო პირი მცემული ვაკანსიის შემთხვევაში. თუ დამსაქმებელს პირდაპირ
უკავშირდებიან მაშინ უკვე დამსაქმებლის პრეროგატივაა პროცესის ზედამხედველობა.
22
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დასაქმების

აგენტი

ამავე

დროს

დამსაქებლის

ანგარიშის

გამოყენებითამოწმებს, ავტომატურად დაკავშირებულ პროფილებს. 24
iii. დასაქმების აგენტი დაწესებული ბოლო ვადების დაცვით აგროვებს
დასაქმების

კონსულტანტის

მიერ

მოწოდებულ

შესაბამისი

კანდიდატების CV-ებს, კიდევ ერთხელ გადაამოწმებს შესაბამისია
თუ არა და უგზავნის დამსაქმებელს.

(თუ კი, დამსაქმებლის მხრიდან ინტერესი მხოლოდ WorkNet-ზე
ვაკანიების განთავსებაა და სხვა არაფერი მოთხოვნა არ აქვს დასაქმების
აგენტის

მიმართ,

დასაქმების

აგენტი

არავითარ

აქტივობებს

აღარ

აგრძელებს.)

5. დამსაქმებელთან კომუნიკაცია

ყველა დასაქმების აგენტისათვის ძალიანმნიშვნელოვანია იმის ცოდნა თუ რომელ
კონკრეტულ დამსაქმებელზეა იგი პასუხისმგებელი. პროფესიანალურ დონეზე
სერვისის მიწოდების მიზნით, მხოლოდ ერთი დასაქმების აგენტი ემსახურება
თითო დამსაქმებელს. ამიტომ დამსაქმებელმა იცის თუ ვინაა სააგენტოსთან მისი
საკონაქტო პირი 25.
1. დამსაქმებელთათვის

შესაბამისი

კანდიდატების

მოგროვების

მიზნით

დასაქმების აგენტი აქტიურად თანამშრომლობს დამსაქმებელთან ელ.
ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით, ისეთ შემთხვევაში:
i. როდესაც

პრობლემაა

წინაშესარჩევი

პროცესისათვისშეთანხმებულმიზნობრივჯგუფში
მაძიებლების

რაოდენობის

მოგროვება

სამუშაოს

(დამსაქმებლის

მიერ

მოთხოვნილი)დასაქმების აგენტი უკავშირდება დამსაქმებელს და
სთხოვს შეამციროს კანდიდატების სასურველი რაოდენობა ან
გააფართვოს კრიტერიუმები, რომ მეტმა მაძიებელმა შეძლოს
მოთხოვნებზე მორგება.

თუ დასაქმების აგენტს აქვს დამსაქმებლის ანგარიშით წვდომის საშუალება
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ii. როდესაც პრობლემაა დამსაქმებელთა მოთხოვნების შესაბამისი
კანდიდატის

მოძიება,

დამსაქმებელს,

დასაქმების

რომ

აგენტი

უკავშირდება

და

განიხილოს

შესთავაზოს

კანდიდატებისათვის მოთხოვნების გაფართოება/განახლება, რათა
მეტი

მაძიებელი

იყოს

მოძიებული

და

შედგეს

მათთან

გასაუბრება.მაგალითად:
1. შესაძლოა გადაიხედოს სამუშაო გამოცდილება.
2. განათლების

მოთხოვნილი

დონე

დაიწიოს

(თუ

არის

შესაძლებელი)
3. გადახედილ იქნას უცხო ენის ცოდნა/უნარები.
4. თავიდან

შეფასდეს

მოთხოვნილი

ტექნიკური

(რბილი)

უნარები.
5. ა.შ.
2. გასაუბრების

მომზადების

დაკავშირებით

დასაქმების

პროცესის
აგენტი

საორგანიზაციო

თანამშრომლობს

საკითხებთან

დამსაქმებელთან

(იხილეთ ქვემოთ).
3. დასაქმების აგენტი უკავშირდება დამსაქმებელს მაშინაც როდესაც ამ
დამსაქმებლისათვის სათანადო ახალი ონფორმაცია გაჩნდება. (მაგ. ახალი
ALMP ზომები, WorkNet-ის ახალი ფუნქციები, ა.შ.)
4. დასაქმების

აგენტი

აქტიურად

თანამშრომლობს

დამსაქმებელთან

დასაქმების ფორუმის ორგანიზების საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე
საინფორმაციო (სესიებთან) და სამუშაო შეხვედრებთან დაკავშირებით.
5. და ბოლოს, თუმცა არა უკანასკნელად, დასაქმების აგენტი უკავშირდება
დამსაქმებელს მინიმუმ 6 თვის შემდგომ (ბოლო დაკავშირებიდან), რათა
კიდევ

ერთხელ

შეახსენოს

სააგენტოს

დაკავშირებით.რეკომენდირებულია,

ხლშეწყობის

როდესაც

აგენტი

სერვისებთან
დამსაქმებელს

უკავშირდება სერვისების შეხსენების მიზნით, რომ ასევე დამატებით
ინფორმაცია მოიძიოს, რომელიც საინტერესო იქნება დამსაქმებლისათვის
და რომელიც იქნება დამსაქმებელთან მესიჯის ნაწილი.26.

პროცედურის შესახებ მეტი დეტალები იხილეთ - დამსაქმებლის ჩართულობა- მასალაში

25

თუ არ გაქვთ ჩამოყალიბებული მიზანი, უმჯობესია ხშირად არ შეაწუხოთ დამსაქმებელი.
დამსაქმებლის მხრიდან ეს სერიოზულ ქმედებად არ იქნება აღქმული და უარყოფით ზეგავლენას
მოახდენს თქვენს სამომავლო ურთიერთობაზე.
26
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6. იმ შემთხვევაში თუ კი დამსაქმებელს არ სურს სააგენტოს სერვისების
მიღება

(პირად შეხვედრაზე არ გამოხატა

ინტერესი

და

სურვილი

თანამშრომლობის), დასაქმების აგენტი სთავაზობს დამსაქმებელს, რომ იგი
დაეკონტაქტება მას ელ. ფოსტის მეშვეობით რომ მიაწოდოს სააგენტოს
ფარგლებში არსებული ხელმისაწვდომი სერვისები და აქტივობები. (ამ ელ.
ფოსტის გაგზავნის პერიოდი არ უნდა იყოს ექვს თვეში ერთხელ ერთი
წერილზე ნაკლები, თუმცა ამასთანავე დამსაქმებელი

წერილის ხშირად

27

გზავნით არ უნდა შეაწუხოთ (მაგ. კვირაში ერთხელ ), რადგან შესაძლოა
წერილი ჩაითვალოს სპამად და შეაფერხოს სამომავლო თანამშრომლობის
პერსპექტივა).

6. წინასწარი შერჩევის ჩატარება

დამსაქმებელთან მომუშავე დასაქმების აგენტი პასუხისმგებელია წინასწარი
შერჩევის სრულ პროცესზე. ამ პროცესში ის თანამშრომლობს დასაქმების
კონსულტანტებთან,

თუმცა

რაც

შეეხება

პროცესის

კოორდინირებას

და

დამსაქმებელთან პირდაპირ ურთიერთობის ნაწილს, ეს დასაქმების აგენტის
პრეროგატივაა..
1. დასაქმების აგენტი ელ. ფოსტით აწვდის ვაკანსიას დასაქმების კონსულტანტს
(მათ შორის პირდაპირი კავშირი WorkNet-ის ვაკანსიის), დამსაქმებლის
მხრიდან მოთხოვნებს შესაბამის კანდიდატებთან მიმართებაში და CV-ის
მოგროვების პროცედურას, დამსაქმებლის სურვილების გათვალისწინებით
(ბოლო ვადა, სასურველი რაოდენობა და ა.შ.), და წინასწარი შერჩევის
ჩატარება:
a. თუ კი დამსაქმებელი ბოლო ვადებს აწესებს შესაბამისი კადრების
მოძიებასთან დაკავშირებით:
i. დასაქმების
შესაბამისი

აგენტი

დასაქმების

კანდიდატების

კონსულტანტს

უწესებს

ვადას

შესახებ

მონაცემების

მიწოდებასთან

მიერ

მიწოდებულ

კანდიდატების

დაკავშირებით.
ii. დასაქმების

კონსულტანტის

პროფილებს აგროვებს დასაქმების აგენტი.
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iii. დასაქმების აგენტი დამსაქმებლის ანგარიშით 28 შედის სისტემაში და
ამოწმებს თუ რამდენი კანდიდატის დაკავშირება მოხდა ავტომატურად
WorkNet-ის მეშვეობით.
iv. დასაქმების აგენტი წინასწარი შერჩევის პროცესში ასევე ნახულობს იმ
CV-ებს რომელიც მაძიებელმა პირდაპირ გაუგზავნა დამსაქმებელს 29.
v. დასაქმების აგენტი დასაქმების კონსულტანტის მიერ მიწოდებული CVების გადამოწმებაზეც არის ვალდებული და შეარჩევს მხოლოდ იმას,
რომელიც სრულად დააკმაყოფლებს დამსაქმებლის მოთხოვნებს.
vi. თუ კი შესაბამისი კანდიდატების CV-ის რაოდენობა ძალიან დიდია,
დასაქმების აგენტი უკავშირდება დამსაქმებელს და ატყობინებს რომ
სურს თუ არა ეს რაოდენობა მიიღოს, ან ხომ არ ურჩევნია სიის შეკვეცა
(მისთვის სასურველი) რაოდენობის მიხედვით.
vii. ელ. ფოსტით დასაქმების აგენტი დამსაქმებელს აწვდის წინასწარ
შერჩეული კადიდატების სიას დადგენილი ბოლო ვადების დაცვით.
b. თუ კი დამსაქმებელი აწვდის CV-ის სასურველ რაოდენობას, მაშინ ის
ირჩევს შემდეგიდან 30:
i. დასაქმების აგენტი დასაქმების კონსულტანტს აცნობებს რომ ის
აგროვებს გარკვეულ რაოდენობა CV-ებს დამსაქმებლისათვის, და
როგორც

კი

ეს

რიცხვი

შეგროვდება

მაშინვე

გადაუგზავნის

დამსაქმებელს. ამიტომ დასაქმების კონსულტანტზეა დამოკიდებული
რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოაგროვოს თავისი კლიენტების CV-ის
შესაბამისი რაოდენობა.
ii. დასაქმების

აგენტი

კიდევ

ერთხელ

ამოწმებს

დასაქმების

კონსულტანტის მიერ მიწოდებულ CV-ებს, ნამდვილად შეესაბამება თუ
არა მათი მონაცემები დამსაქმებლის მოთხოვნებს.
iii. დასაქმების აგენტი დამსაქმებლის მაგიერ რეგულარულად ამოწმებს
WorkNet-ის ანგარიშს 31 და ყველა დაკავშირებულ CV-ს აგროვებს.
iv. როცა შეუძლებელია სასურველი რაოდენობის მოგროვება ან თუ კი
თავიდან მოძიებული კადრების რაოდენობა აჭარბებს სასურველს:

შეუძლებელია იმის განსაზღვრ წერილების გაგზავნა რა სიხშირით შეიძლება ჩაითვალოს
მომაბეზრებლად. ეს დიდ წილად დამოკიდებულია დასაქმების აგენტის შეხედულებაზე, იმის
მიხედვით თუ რა გამოცდილება აქვს მას დამსაქმებელთან შეხვედრის დროს.
28მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი სერვისი ხელმისაწვდომი იქნება.
29
დასაქმების აგენტი ამ შემთხვევაში არის პასუხისმგებელი პირი WorkNet-ზე ვაკანსიის
აღწერილობასთან დაკავშირებით; ამიტომ შესაძლოა მას პირდაპირ დაეკონტაქტოს მაძიებელი ელ.
ფოსტის საშუალებით.
27
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1. როცა შეუძლებელია სასურველი რაოდეობის მოგროვება რეალურ
დროში, დასაქმების აგენტი უკავშირდება დამსაქმებელს ეკითხება
თუ შეიძლება რომ ნაკლები რაოდეობა გაუგზავნოსCV-ების, ან თუ
დამსაქმებელი თანახმაა, მაშინ მოძიების დრო გაახანგრძლივოს.
2. თუ კი თავიდან მოძიებული კადრების რაოდენობა აჭარბებს
სასურველს, დასაქმების აგენტი უკავშირდება დამსაქმებელს და
სთხოვს რომ სხვა კრიტერიუმები დაამატოს, რომ შეიკვეცოს
კადრების რაოდენობა, ან სთავაზობს რომ მოძიებული კადრების
სრულ რაოდენობას გადაუგზავნის.
v. დასაქმების აგენტი, როდესაც სასურველ რაოდენობას მოაგროვებს, ელ.
ფოსტით უგზავნის წინასწარ შერჩეულ კანდიდატთა სიას.
c. თუ კი დამსაქმებელს უნდა ყველა შესაბამისი კანდიდატის მონაცემების
სასწრაფოდ მიღება და მათთან პირდაპირი კომუნიკაციის დამყარება
i. დასაქმების აგენტი აცნობებს დასაქმების კონსულტანტს რომ მოძებნოს
შესაბამისი კანდიდატი და აცნობოს მათ რომ დამსაქმებელს მათთან
პირდაპირ

შეხვედრა

სურს,

ამიტომ

დასაქმების

კონსულტანტი

ეკონტაქტება შესაბამის კადრს, იწვევს ოფისში და აძლევს მას შრომის
ბაზრის მოთხოვნის ფორმას. (საგზური).
ii. დასაქმების

აგენტი

მუდმივად

ამოწმებს

როგორ

მიმდინარეობს

პროცესი, არის თუ არა დამსაქმებელი კმაყოფილი რაოდენობითა და
ხარისხით, თუ სურს რეკრუტირების პროცესის ცვლილება..
2. დასაქმების

კონსულტანტი

ამოწმებს

დამსაქმებელთან

იყო

თუ

არა

მიწოდებული CV-ების რაოდენობა და ხარისხი მისთვის მისაღები და
გაამართლა თუ არა მოლოდინი.
3. დასაქმების აგენტი ამოწმებს დამსაქმებელთან დამატებით რაში შეუძლია
სააგენტოს მისი დახმარება
a. შესაძლოა დამსაქმებელმა გაგზავნილი კანდიდატურებიდან შეარჩიოს
სათანადო

რაოდენობის

კანდიდატი,

რომლის

მიწვევაც

პირდაპირ

გასაუბრებაზე სურს. ასეთ შემთხვევაში დასაქმების აგენტი დასაქმების
კონსულტანტს უგზავნის იმ კანდიდატების სიას, რომელიც არ შეირჩა
ინდივიდუალურ

გასაუბრებაზე

გასაგზავნად,

რათა

დასაქმების

კონსულტანტმა აცნობოს მაძიებელს. დასაქმების აგენტი ასევე აწვდის

314 trening saxemZRvanelo

ცნობას დასაქმების კონსულტანტს იმ კანდიდატების შესახებ, რომლებიც
გაიგზავნა დამსაქმებელთან გასაუბრებაზე 32.
b. შესაძლოა დამსაქმებელმა სასურველი კანდიდატებს დიდი რაოდენობა
იპოვოს, ამ შემთხვევაში დასაქმების აგენტი დამსაქმებელს სთავაზობს
გასაუბრების ორგანიზებას.
c. შესაძლოა დამსაქმებელმა ძალინ მცირე რაოდენობის სასურველი კადრი
მოიძიოს. ასეთ დროს დასაქმების აგენტი დამსაქმებელს სთავაზობს
ვაკანსიის განთავსების ვადა გაახანგრძლივოს და ასეთი გზით მოიძიოს
უფრო

მეტი

კანდიდატი.

მნიშვნელოვანია

რომ

თუმცა

ნებისმიერ

დამსაქმებელთან

შემთხვევაში

იყოთ

ძალიან

გულწრფელი,

და

გააგებინოთ შესაბამისი კანდიდატების მოძიების რეალური შანსები. იმ
შემთხვევაში თუ კი ძალიან დაბალი შანსია შესაბამისი კანდიდატის
მოძიების, მნიშვნელოვანია ამის შესახებ აცნობოთ დამსაქმებელს. ასეთ
შემთხვევაში, დასაქმების კონსულტანტი დამსაქმებელს სთავაზობს, რომ
ამ მცირე რაოდენობის კადრს ჩაუტაროს გასაუბრება და ამავე დროს
სხვების მოძიებაც განაგრძოს პარალელურად 33.
d. თუ კი დამსაქმებელი არცერთი წინასწარ შერჩეული კადრით არაა
კმაყოფილი. დასაქმების აგენტის მთავარი ფუნქციაა გაარკვიოს თუ რა იყო
ამის მიზეზი..
i. თუ პრობლემა იყო კანდიდატების პროფილის ხარისხი, დასაქმების
აგენტი

დამსაქმებელს

ურჩევს

გადაიხედოს

მოთხოვნილი

კრიტერიუმები 34.
ii. თუ კი დამსაქმებელმა ვერ შეარჩია კანდიდატი, დასაქმების აგენტი
ურჩევს მას რომ ღია დატოვოს ვაკანსია მეტი დროის განმავლობაში და
შეაგროვოს შესაბამისი კანდიდატები. მნიშვნელოვანია შედეგების
შესახებ აცნობოთ დასაქმების კონსულტანტს და ასევე შემდგომი
ნაბიჯების შესახებ (რადგან ის წარუმატებელ კანდიდატებს აცნობებენ
და შესაბამისად დაიწყებენ სხვების ძებნას 35)

ეს ნიშნავს რომ დასაქმების აგენტი გაგზავნის CV-ებს სიას. იმ რაოდენობის დაცვით რაც
მოთხოვნილ იქნა დამსაქმებლისგან
31თუ კი ეს სერვისი ხელმისაწვდომი იქნება
30

დასაქმების კონსულტანტი აფრთხილებს მომხარებელს რომ დამსაქმებლისგან დაელოდოს ზარს,
რათა მიწვეულ იქნას პირად გასაუბრებაზე.
33გულწრფელობა ძალიან მნიშვნელოვანია დამსაქმებელთან ურთიერთობაში. თუ კი დასაქმების
აგენტი დამსაქმებელთან გულწრფელი არ იქნება, რეალურ შესაძლებლობებზე არ მიაწვდის
ინფორმაციას დამსამებელს, თუ დაპირდება ისეთ რაღაცას, რისი შესრულებასაც ვერ შეძლებს,
დამსაქებელი იქნება იმედგაცრუებული და დამსაქმებელი დაკარგავს ძვირფას დროს..
32
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iii. შესაძლოა ისეთ შემთხვევასაც ჰქონდეს ადგილი, როცა დამსაქმებელი
უკმაყოფილო იყოს სააგენტოსთან თანამშრომმლობით. დასაქმების
აგენტის ვალდებულებაა, გამოიყენოს თავისი პირადი უნარები გაიგოს
თუ რა არის ამის მიზეზი (რეალურად რა პრობლემაა?)და სცადოს
ლოგიკური არგუმენტების საშუალებით დაარწმუნოს სააგენტოსთან
გაგრძელოს თანამშრომლობა და განიხილოს მიდგომების ცვლილების
შესაძლო

ვარიანტები

(კომუნიკაცია,

სერვისის

მიწოდება,

კანდიდატების შერჩევა, ა.შ.), რათა უფრო დამსაქმებლის მოთხოვნებზე
მორგებული სერვისები მიაწოდოს და შეძლოს წამოჭრილი პრობლემის
აღმოფხვრა.

7. გასაუბრების ორგანიზება

დასაქმების აგენტი პასუხისმგებელია გასაუბრების მომზადებაზე, ორგანიზებასა
და კოორდინაციაზე. პროცესთან დაკავშირებით თანამშრომლობს დასაქმების
კონსულტანტთან, თუმცა მთელ პროცესზე პასუხსმებლობა ეკისრება დასაქმების
აგენტს.
როდესაც დამსაქმებელს სურს გასაუბრების გამოყენება, დასაქმების აგენტი
უთანხმდება დამსაქმებელს სერვისის მოცულობაზე (დასაქმების აგენტი თავიდან
სთავაზობს სრულ მხარდაჭერას დამსაქმებელს, ყველა ეტაპზე!!). უპირველესად
თანხმდებიან:
1. გასაუბრების ადგილი. დასაქმების აგენტი სთავაზობს სააგენტოს ოფისს,
თუმცა გადაწყვეტილებას იღებს დამსაქმებელი, სად ურჩევნია ჩაატროს
გასაუბრება. გადაწყვეტილების მიღება დამოკიდებულია ასევე თუ რა სახის
გასაუბრება იგეგმება. შესაძლოა გასაუბრების დროს რომელიმე კონკრეტული
პოზიციის შემთხვევაში საჭირო იყოს რაღაც სპეციალურ დანადგართან
მუშაობის უნარების შემოწმება. ასეთ ვითარებაში რა თქმა უნდა გასაუბრება

დასაქმების აგენტმა ასევე უნდა მოახდინოს „რელობის შემოწმება“ - გადაამმოწმოს დამსაქმბლის
მთხოვნები ზედმეტად ამბიციური ხომ არაა. და ნახეთ ხომ არ გაესაუბრება უკვე შერჩეულ
კანდიდატებს..
35არ უნდა აგერიოთ იმ კანდიდატების პროფილი, რომელნიც უკვე იყვნენ გასაუბრებისთვის
შერჩეული თუმცა უარი ეთქვათ დამსაქმებლისგან, მათში ვინც ახალი გაგზავნილია. თუ ეს
აგერევათ და იგივე კანდიდატს გაუშვებთ, დამსაქმებელი ჩათვლის რომ ეს სპეციალურად
გააკეთეთ და სააგენტოს მიმართ ნდობას დაკარგავს.
34
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უნდა ჩატარდეს დამსაქმებლის ოფისში. ისეთი გასაუბრების დროს, სადაც
მხოლოდ ზეპირი გასაუბრება საკმარისია, სააგენტოს ოფისიც შესაძლოა იყოს
ერთერთი ვარიანტი.
2. გასაუბრების თარიღი და დრო. დასაქმების აგენტი უთანხმებს კონკრეტულ
თარიღსა და დროს დამსაქმებელს (ისეთ დროს, როცა სააგენტოს ოფისში
იგეგმება გასაუბრების ჩატარება, დასაქმების აგენტმა წინასწარ უნდა
დაჯავშნოს შეხვედრების ოთახი!).
3. გასაუბრების დღის ქორეოგრაფია (დღის წესრიგი). დასაქმების აგენტი
ზოგადად შემდეგი სახის ქორეოგრაფიას სთავაზობს დამსაქმებელს 36:
a. მონაწილეები მოდიან დროზე ადრე და ხელს აწერენ დასწრების

ფურცელს, რომელიც მომზადებულია აგენტის მიერ.
b. დასაქმების აგენტი მიესალმება მომხმარებელს და წარადგენს
დამსაქმებლის წარმომადგენელს და აწვდის კანდიდატს ინფორმაცის
დღის წესრიგის შესახებ, განსაკუთრებით კი:
i. წესი, რის მიხედვითაც ჩატარდება გასაუბრება (დასწრების სია
ზოგადად მოსდევს გასაუბრების წესების წარდგენას)
ii. დროის განაწილება გასაუბრეის დროს და ინტერვალები 37.
iii. სთხოვეთ კანდიდატს გასაუბრებს ოთახში შემოსვლის შემდეგ
წარმოადგინოს ის დამატებითი დოკუმენტაცია, რომელზეც
გაფრთხილებული იყო რომ თან ჰქონოდა (სერტიფიკატი, დიპლომი
და ა.შ.).
iv. აცნობებს კანდიდატს, რომ გასაუბრების შედეგებთან დაკავშირებულ
ინფორმაციას მას მიაწვდის დასაქმების კონსულტანტი შთანხმებული
ბოლო ვადების დაცვით 38.
v. და სხვა.., დამოკიდებულია გასაუბრების სახეობაზე 39
დამსაქმებლის პრეროგატივაა საბოლოო ქორეოგრაფია.
ეს ინფორმაცა დაეხმარება კანდიდატებს დაგეგმონ დღე წინასწარ. მაგ. თუ მან იცის რომ
გასაუბრებაზე ის არის რიგით მე-4, და თითოეულ კანდიდატთან გასაუბრება გრძელდება
დაახლოებით 20 წუთი (შესვენებების გარეშე), მაშინ მას რიგი მოუწევს დაახლოებით 1 სთსა და 20
წთში. ამიტომ მას არ მოუწევს ცდა, არამედ მოვა თავის განსაზღვრულ დროზე, მხოლოდ თადარიგს
დაიჭერს რომ არ დააგვიანოს.
36
37

დამსაქმებლის მიერ დაწესებული, ზოგადად არაუმეტეს 5 დღისა.
მაგ. კანდიდატებს მიეცემათ რაღაც ამოცანა შესასრულებლად, რომელსაც დაწერენ და შემდეგ
წარადგენენ გასაუბრების დროს.
40მიზეზი თუ რატომ არაა კითხვა პასუხის რეჟიმი მისაღები ამ ფორმატისათვის, არის ის რომ
გასაუბრების მიზანი არა ჯგუფური დისკუიი მიწყობაა არამედ ინდივიდუალური გასაუბრება.
38
39

trening saxemZRvanelo

317

c. დასაქმების აგენტი სთხოვს დამსაქმებელს წარმოადგინოს მოკლე

მონახაზი კომპანიის შესახებ და ვაკანსიის შესახებ, რის ფარგლებშიც
ტარდება კონკრეტული გასაუბრება.
d. დამსაქმებელი პრეზენტაციას უკეთებს ყველა კანდიდატს. პრეზენტაცია

არ მოიცავს Q&A(კითხვა პასუხი) სესიას 40.
e. ყველა

კანდიდატს
სთხოვენ
დატოვოს
ოთახი
(თუ
კი
გათვალისწინებულია რომ გასაუბრება იმავე ოთახში ტარდება სადაც
შესავალი ნაწილი) და შიდა ნაწილი/ადგილები გამოიყენება
გასაუბრებისათვის 41.

f. გასაუბრების წესის მიხედვით დასაქმების აგენტი ინახავს დასწრების

ხელმოწერის ფურცელს. მეორე ასლი დასწრების ფურცლისა დევს
გასაუბრების
ოთახის
წინა/შესასვლელში,
კანდიდატების
ინფორმაციისათვის.
g. გასაუბრების წესის მიხედვით დასაქმების აგენტი თითო თითოს

გამოძახებით შეიყვანს კანდიდატებს ოთახში. გასაუბრების მთელი
დღის მსვლელობა/ორგანიზება დასაქმების აგენტის პასუხისმგებლობაა,
დამსაქმებელს მხოლოდ კანდიდატების გასაუბრება აბარია.

4. დამსაქმებელი შერჩეული კანდიდატების სიას აძლევს დასაქმების აგენტს,
სურს მათთან პირადად გასაუბრება.
5. დასაქმების აგენტი დასაქმების კონსულტანტს ელ. ფოსტით აწვდის ყველა იმ
კანდიდატის მონაცემს, რომლის დაბარებაც სურს გასაუბრებაზე (და ასევე
იმათ

სიასაც

ვინც

ვერ

შეირჩა).

დასაქმების

აგენტები

დასაქმების

კონსულტანტებს აწვდიან ინფორმაციას გასაუბრების ადგილისა და თარიღის
შესახებ და სთხოვენ, რომ გააფრთხილონ „თავიანთი“ მაძიებლები და მიიღოს
დაზუსტებული ინფორმაცია მაძიებლისგან, რომ ის ნამდვილად დაესწრება
გასაუბრებას. დასაქმების აგენტი კონსულტანტს უწესებს ბოლო ვადას,
როდესაც მას შეუძლია მიიღოს მაძიებლისგან გასაუბრებაზე დასწრების
თანხმობასთან დაკავშირებით დასტური.დასაქმების აგენტი ვალდებულია

თუ გასაუბრება უნდა ჩატარდეს სააგენტოს შენობაში, სასურველია დამსაქმებელს დაახვედროთ
გამაგრილებელი სასმელი/ჩაი/ყავა

41
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დაეკონტაქტოს ისეთ კანდიდატებსაც, რომელთაც მას პირდაპირ მიაწოდეს
CV ელ. ფოსტის მეშვეობით.
6. დასაქმების აგენტი აგროვებს უკუკავშირს და ამზადებს საბოლოო სიას
შერჩეული კანდიდატების, რომელთაც დაადასტურეს რომ გასაუბრებას
დაესწრებიან. საბოლოო სია ეგზავნება დამსაქმებელს.
7. გასაუბრების დღე მიმდინარეობს იმ ქორეოგრაფიით, რომელზეც შეთანხმება
მოხდა დამსაქმებელთან წინასწარ. (იხილეთ ზემოთ).
8. გასაუბრების დასასრულს, დასაქმების აგენტი დამსაქმებელთან ერთად
ავსებს დღის შესახებ ოქმს (გასაუბრების შესახებ ანგარიში) და აფასებენ
პროცესის წარმატებას.
a. იმ შემთხვევაში, თუ კი დამსაქმებელი კმაყოფილია და იპოვა თავისი
ვაკანსიისთვის შესაბამისი კადრი, დასაქმების აგენტი გასაუბრების
შედეგებზე

კანდიდატისათვის

უთანხმდება

დამსაქმებელს.

ინფორმაციის
ზოგადად,

მიწოდების

დამსაქმებელი

შესაებ

პირადად

ურეკავს იმ აპლიკანტს, რომელზეც მან შეაჩერა არჩევანი, ხოლო
წარუმატებელ აპლიკანტებს უკავშირდება დასაქმების კონსულტანტი.
b. იმ შემთხვევაში, თუ კი დამსაქმებელი გადაწყვეტილების მიღებას არ
ჩქარობს, სჭირდება მოსაფიქრებლად ცოტა დრო, დასაქმების აგენტი
უთანხმდება მას ბოლო ვადაზე, თუ როდის აცნობებს დამსაქმებელი მას
საბოლოო გადაწყვეტილებას. შემდგომ პროცესი ან ისე გრძელდება
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ან ისე როგორც ეს ქვემოთაა მოცემული..
c. საჭიროების
ოფიცერი

შემთხვევაში

სთავაზობს

(დამსაქმებელმა

დამსაქმებელს,

ვერ

მთელი

შეავსო

ვაკანსია)

პროცესი

თავიდან

დაიწყონ/გაიმეორონ.
9. დასაქმების აგენტი დასაქმებისკონულტანტებს ელ. ფოსტით აცნობებს (მათ
ვისი მომხმარებლებიც მიიწვიეს გასაუბრებაზე) გასაუბრების შედეგებს.
დასაქმების აგენტი თან ურთავს სიას რომელიც წარმატებით შეირჩა და
ასევე წარუმატებელი კანდიდატების ნუსხას. დასაქმების აგენტი სხთოვს
დასაქმების კონსულტანტს რომ შედეგები აცნობონ თავიანთ წარუმატებელ
კანდიდატებს. დასაქმების აგენტი ვალდებულია პირადად აცნობოს შედეგი
იმ მომხმარებელს, რომელნიც არ იყვნენ დასაქმების კონსულტანტის
მომხმარებლები, არამედ მათი დაკავშირება მოხდა ავტომატურად სისტემის
მეშვეობით, ან მათი CV-ის გადაგზავნა მოხდა პირდაპირ დასაქმების
აგენტთან, რომელნიც არ იყენებენ სააგენტოს პერსონალურ დასაქმების
სერვისს.
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10. დასაქმების

აგენტი

ვალდებულია

შედეგების

ანგარიში

ჩადოს

დამსაქმებლის პირად საქაღალდეში და მოახდინოს აქტივობის აღრიცხვა
ანგარიშების მომზადების მიზნით.

8. ინდივიდუალური გასაუბრების მხარდაჭერა
დასაქმების

აგენტი

დამსაქმებელი
კადრების

დამსაქმებელს

გადაწყვეტს

შერჩევას.

ეხმარება

ინდივიდუალური

ინდივიდუალური

იმ

შემთხვევაშიც,

გასაუბრების

გასაუბრება

არის

როდესაც

საშუალებით

პროცესი

სადაც

კანდიდატები მოწვეულნი არ არიან ერთად მათთვის გამოყოფილ დროს, არამედ
დამსაქმებელი მათ თავის ოფისში იწვევს ინდივიდუალურად შერჩეულ დროს,
ზოგადად ეს ხდება ისეთ დროს როდესაც ის მიიღებს შესაბამისი კანდიდატის CVს.
შერჩევის ეს ფორმა მეტწილად გამომიყენება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ვაკანსია
(მხოლოდ ერთი პოზიციის) შევსება ხდება და მაღალ კვალიფიციურ კადრზეა
მოთხოვნა. (იურისტი, ექიმი, მენეჯერულ პოზიციაზე და ა.შ.).
ასეთ შემთხვევაში დასაქმების აგენტი შემდეგნაირად იქცევა:
1. ვაკანსია ქვეყნდება WorkNet-ზე.
2. დასაქმების აგენტი

აცნობებს

ელ

ფოსტის

საშუალებით დასაქმების

კონსულტანტს პოზიციის შესახებ, თავისი მახასიათებლებით და ლინკს
ურთავს

WorkNet-ზე.დასაქმების

კონსულტანტები

გაფრთხილებულები

არიან რომ აგენტებს გადაუგზავნონ შესაბამისი კანდიდატების CV-ები,
როგორც კი მიიღებენ მათ.
3. დასაქმების აგენტი, ვაკანიის გამოქვეყნებისთანავე ამოწმებს დამსაქმებლის
ანგარიშით რამდენი კანდიდატის ავტომატური დაკავშირება მოხდა და
ახორციელებს მათ პირდაპირ გადამისამართებას დამსაქმებელთან.42
4. დასაქმების აგენტი, დასაქმების კონსულტანტისგან მიღებულ CV-ებს კიდევ
ერთხელ ამოწმებს, შეესაბამება თუ არა დამსაქმებლის მოთხოვნებს
(კონკრეტლ ვაკანსიაზე)და აგზავნის CV -ებს დამსაქმებელთან. .
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5. დასაქმების

აგენტი

აქტიურად

თანამშრომლობს

დამსაქმებელთნ

და

ვალდებულია დამსაქმებლისგან უკუკავშირის მიღებაზე (ელ. ფოსტით),
ინფორმაცია ყველა გაგზავნილი CV -ის შესახებ თუ::
a. კანდიდატი დამსაქმებელმა თავად (პირდაპირ) მოიწვია გასაუბრებაზე
b. კანდიდატის CV დაწუნებულ იქნა და არ იქნა მიწვეული გასაუბრებაზე
c. კანდიდატი დაესწრო გასაუბრებას თუმცა არ იქნა შერჩეული
d. განდიდატი

დაესწრო

გასაუბრებას

და

შეთავაზეს

სამსახური,

რომელზეც მან თანხმობა განაცხადა
e. კანდიდატი დაესწრო გასაუბრებას და შესთავაზეს ისეთი სამუშაო
რაზეც მან თავად განაცხადა უარი
6. დასაქმების

აგენტი

ზემოაღნიშნულ

საკითხებთან

დაკავშირებით

ინფორმაციას აწვდის დასაქმების კონსულტანტებს.
თუ დამსაქმებლის მხრიდან არის სურვილი, ეს სერვისი უნდა მიეწოდოს
დამსაქმებელს. თუმცა ეს სერვისი დასაქმების აგენტის ძალიან დიდ დროს
მოითხოვს, ამიტომ უნდა მიეწოდოს მხოლოდ იმ დამსაქმებელს, რომელიც ძალიან
სპეციფიურ კადრს ეძებს (უმაღლესი განათლებით, მაღალკვალიფიციური), ძალიან
სპეციფიური და რთულად შესავსები ვაკანსიების შემთხვევაში. 43.
9. თანამშრომლობის გაანალიზება და დამსაქმებელთა საჭიროების

განსაზღვრა
თანამშრომლობის

ანალიზი

და

დამსაქმებლის

საჭიროების

განსაზღვრა

დასაქმების აგენტის ყოველდღიურ მოვალეობების ნაწილია. დასაქმების აგენტმა
დამსაქმებელთან ვიზიტამდე და სერვისების მიწოდებამდე უნდა გაანალიზოს
თანამშრომლობის მექანიზმები და დამსაქმებლის საჭიროებები.
1- ელ ვიზიტამდე (ჯერ არ ჩამოყალიბებულა თანამშრომლობა) დასაქმების აგენტი
ახდენს დამსაქმებლის ანალიზს (იხილეთ თავი დამსაქმებლის ჩართულობა):
მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ეს სერვისი ხელმისაწვდომი იქნება
მაგ. დასაქმების აგენტი ასეთი ტიპის სერვისს არ შესთავაზებს პატარა ზომის სასურსათე
მაღაზიის ადმინისტრაციის თანამშრომელს, რომელსაც ესაჭიროება დამლაგებელი. ასეთ
შემთხვევაში, საკონტაქტო ინფორმაცია ვაკანსიის შესახებ პირდაპირ ეკუთვბის დამსაქმებელს და
სააგენტოს როლი გამოიკვეთება დასაქმების კოსნულტანტების ჩართულობით, რომელიც
მომხმარებელს გადასცემს საგზურს დამსაქმებელთან წარსადგენად.
44ასეთ შემთხვევაში დასაქმების აგენტი აფასებს სიტუაციას და თუ ზუსტად არ იცის რა
შესთავაზოს დამსაქმებელს, დასაქმების აგენტი აღარ უნდა იყოს მომთხოვნი სააგენტოს მხრიდან
სერვისების მიღების თანხმობის ხელმოწერასთან დაკავშირებით, არამედ შეუთანხმდეს
დამსაქმებელს შემდგომ შეხვედრაზე (მაშინვე შეათანხმოს თარიღი და დრო), სადაც უკვე ზუსტად
ექნება ჩამოყალიბებული შესათავაზებელი წინადადებები.
42
43
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1. დამსაქმებლის პროფილი
2. დამსაქმებლის მოსალოდნელი საჭიროებანი
3. პოტენციური სერვისები რომელიც შესაძლოა მიეწოდოს დამსაქმებელს
ყოველი

პირველი

ვიზიტი

შესაძლოა

დამსაქმებელთან

თანამშრომლობის

გაფორმები არ დასრულდეს. დასაქმების აგენტები ასევე დაუკავშირდებიან ისეთ
დამსაქმებელს,

რომელნიც

ჯერ

არ

დარეგისტრირებულან

შესაძლოა არ გამუქვეყნებიათ ვაკანსია. ასეთ შემთხვევაში,

WorkNet-ზე

ან

პირველი ვიზიტი

44

უფრო გაცნობითი ხასიათისაა და ზოგადად . პირველი ვიზიტის შედეგეიდან
გამომდინარე გეგმავს აგენტი მეორე ვიზიტს:
1. დამსაქმებლის საჭიროებათა გაანალიზება.
2. სათანადო

სერვისების

პაკეტის

გაანალიზება,

რომელიც

შესაძლოა

თანხვედრაში იყოს დამსაქმებლის მოთხოვნებთან.
3. WorkNet-ზე

სათადარიგო

დარეგისტრირებული

მაძიებლების

ანალიზი,

რომელიც შესაძლოა აკმაყოფლებდეს დამსაქმებლის მოთხოვნებს .
4. თანამშრომმობის გასამყარებლად შესათავაზებელი სერვისების სპექტრის
განსაზღვრა და ასევე შეთავაზების გასამყარებლად საჭირო არგუმენტები..
როდესაც

თანამშრომლობის

დამყარება

მოხდა

დამსაქმებელთან

და

როცა

დასაქმების აგენტი აწვდის სერვისებს დამსაქმებელს, ასევე მნიშვნელოვანია
მიმდინარე თაამშრომლობის გაანალიზება და ასეე დამსაქმებლისგან მიღებული
აგენტის მიერ მიწოდედული სერვისების ხარისხზე და დონეზე უკუკავშირი.
დასაქმების აგენტმა საკუთარ თავს უნდა დაუსვას შემდეგი შეკითხვები:
1. არის თუ არა მისი არჩეული გზა საუკეთესო, იმისათვის რომ მივაღწიო
დამსაქმებლის კმაყოფილებას?
2. სხვანაირად ხომ არ სჯობს მოქცევა, იმისათვის რომ ვიყო უფრო ეფექტური?
3. თუ კი შედეგები არასახარბიელოა, რა უნდა შეიცვალოს?
4. ჩემს მიერ არჩეული კომუნიკაციის გზა არის კი სათანადო?
a. ზედმეტად მიმწოლი ხომ არ ვარ?
b. ეს

გზა

და

სიხშირე

კომუნიკაციის

ხომ

არაა

მომაბეზრებელი

მომხმარებლისათვის?
c. სწორი ფორმით ვამყარებ თუ არა კომუნიკაციას?
დასაქმების აგენტი გაუგზავნის რაიონულ ოფისებს მარტივ შესავსებ ფორმას, სადაც უნდა
ჩაწერონ ის დამსაქმებლები რომლის მოწვევასაც აპირებენ. ცხრილის შინაარსი დამოკიდებულია
დასაქმების აგენტზე, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
კომპანიის
სახელწოდება/საქმიანობის
სფერო/დასაქმებულთა
რაოდენობა/სააგენტოსთან
თანამშრომლობა/ WorkNet-ზე გააქტიურებული ანგარიში/საკონტაქტო ინფორმაცია/შენიშვნა.

45
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i. პრობლემა ხომ არ არის ის თემატიკა რასაც მე ვეხები პირადი
ვიზიტის დროს?
ii. არის თუ არა მისაწოდებელი ინფორმაცია ისეთი მნიშვნელობის რომ
ღირდეს ზარის განხორციელება, თუ უბრალოდ ელ. ფოსტის
გაგზავნაც საკმარისია?
5. კონკრეტულ შემთხვევაში სხვა რა დამატებითი სერვისები იქნება საჭირო, რაც
შესაძლოა შევთავაზოთ დამსაქმებელს?
6. რა არის შემდგომი ნაბიჯები, იმისათვის რომ სათანადო და საუკეთესო
სერვისი მივაწოდოთ დამსაქმებელს?

10. აქტიობების დაგეგმვა და ანგარიშების მომზადება

დასაქმების აგენტმა დამსაქმებელთან ურთირთობისას უნდა იხელმძღვანელოს
დაგეგმილი ყოველდღიური აქტივობებით. მან უნდა აწარმოოს კალენდარი, რათა
მონიშნოს:
1. დამსაქმებელთან შეხვედრა
2. მნიშვნელოვანი ვადები
3. მოთხოვნილი და ჩანიშნული ზარები დამსაქმებელთან
4. დამსაქმებელთან რეგულარული შეხვედრების თარიღები
5. ანგარიშებისა და ოქმების ჩაბარების ბოლო ვადა
6. და ა.შ.
რეგულარული გეგმები და ანგარიშების მომზადების საკითხები აღნიშნულია
მეთოდოლოგიური სახელმღვანელოს 2.2.2 თავში.
დაგეგმვა და შესაბამისად ანგარიშების მომზადება ხორციელდება ყოველთვიურ
და ყოველწლიური ინტერვალით. დაგეგმილი აქტივობები მოიცავს:
1. ვიზიტი დამსაქმებელთან
a. მოცემული დროის პერიოდში რამდენ კომპანიაში განხორცელდა ვიზიტი?
b. დამსაქმებელთან რაოდენობა, რომელმაც ხელი მოაწერა სააგენტოდან
სერვისების მიღების თხოვნას
c. კომპანიები სადაც განხორციელდა ვიზიტები და მათი ეკონომიკური
/ბიზნეს აქტივობები
d. დასკვნები, მიგნებები, საკითხები
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2. დამსაქმებელთან სამუშაო შეხვედრა
3. საინფორმაციო შეხვედრა (სესია)

იხილეთ: დამსაქმებელთათვის
სერვისების მიწოდების
მეთოდოლოგიური

4. დასაქმების ფორუმი

სახელმძღვანელოგვ. 10

დროებითი ამოცანები

1. დამსაქმებელთან სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება
სამუშაო შეხვედრები დამსაქმებელთან უნდა ჩატარდეს მეგობრულ ატმოსფეროში,
სააგენტოს რეგიონალურ ცენტრში. შეხვედრის ხანგრძლივობა უნდა იყოს
დაახლოებით 90 წუთი (თუ დებატები ძალიან აქტიურად წარიმართება შესაძლოა
გახანგრძლივებაც), უნდა იყოს ორ ნაწილად გაყოფილი, პირველი ნაწილი
დაახლოებით 30 წუთი, რომელიც ეთმობა სერვისების პრეზენტაციას, შემდეგ
მეორე ნაწილი რომელიც დაეთმობა დისკუსიას სერვისებისა და შრომის ბაზრის
საკითხების შესახებ...
შეხვედრისათვის უნდა იყოს კომფორტული მყუდრო გარემო; მიზანშეწონილია
ერთ შეხვედრაზე დაახლოებით 15-20 დამსაქმებელი იყოს წარმოდგენილი
(მაქსიმუმი

შესაძლებელია

იყოს

30

დამსაქმებელი).

თუ

დამსაქმებელთა

რაოდენობა მეტია, უმჯობესია რომ მეტი ღონისძიება იქნას ორგანიზებული.
დამსაქმებელთან სამუშაო შეხვედრების ორგანიზეისათვის დასაქმების აგენტმა
უნდა გადადგას შემდეგი ნაბიჯები და მიიღოს ზომები:

მომზადება
1. სამხარეოცენტრისუფროსთანშეთანხმდესშეხვედრისდროდაადგილი
(მინიმუმ 6კვირითადრეანსასურველიაორითვითადრე).
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2. დაიჯავშნოს ადგილი (თუ არ უნდა განხორციელდეს SSA ოფისში). თუ
სააგენტოს ოფისში ჩატარდება, დაიჯავშნოს შეხვედრების ოთახი.
3. ეცნობოს ელ. ფოსტით ESS-ის დანაყოფების უფროსებს (მოცემული
ადგილობრივი ოფისის) ღონისძიების ჩატარების დროსა და ადგილის
თაობაზე. დასაქმების აგენტი წერილში აღწერს სამუშაო შეხვედრის
მიზნებს, თემატიკას და იმ საკითხებს, რაც წარედგინებათ დამსაქმებლებს
შეხვედრაზე.
4. მომზადდეს იმ დამსაქმებელთა სია, რომელნიც უნდა იქნან მოწვეულნი (
პასუხისმგებლობა
მოცემული

ეკისრებათ

ადგილობრივი

ისევ

ESS-ის

ოფისის).

დანაყოფების

დასაქმების

უფროსებს,

აგენტები

არიან

მეთვალყურეები პროცესის, აგროვებენ მოსაწვევ დამსაქმებელთა სიას, ასევე
ადგილობრივი დონის მასშტაით. დასაქმების აგენტის პასუხისმგებლობაა
სამუშაო

შეხვედრის

უფროსებისათვის,

ისე

შინაარსის
რომ

ისეთი

ახსნა

ადგილობრივი

დამსაქმებლის

ცენტრის

მოწვევა

მოხდეს,
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რომელიც შეხვედრიდან რეალურ სარგებელს მიიღებს .დასაქმების აგენტი
უწესებს ადგილობრივ ცენტრს უკუკავშირის მოწოდების ვადებს.
5. კოორდინირება გაუწიოს ადგილობრივ ცენტრებს მოსაწვევ დამსაქმებელთა
საბოლოო სიებთან დაკავშირებით. დასაქმების აგენტი ვალდებულია
შეარჩიოს ადგილობრივი ოფისებიდან წარმოდგენილი დამსაქმებლები და
თავად შეადგინოს შემოკლებული სია, იმ დამსაქმებლების როლმელნიც
უნდა იქნან მოწვეულნი 46. ნათელი და დასაბუთებული უნდა იქნას, თუ
რატომ

მიენიჭა

წარმოსადგენი

უპრატესობა
ინფორმაცია
47

დამსაქმებლებისათვის .

კონკრეტულ
სასარგებლო

მომზადებული

სია

დამსაქმებელს

და

ასევე

უნდა

იყოს

შერჩეული

სასურველი

დამსწრეთა

რაოდენობას ერთ ნახევარჯერ უნდა აღემატებოდეს.სია უნდა დამტკიცდეს
სამხარეო უფროსის მიერ.
6. ოფიციალური მოწვევის გაცემა ხდება სამხარეო ცენტრიდან. მოსაწვევი
იგზავნება სამხარეო ცენტრის უფროსის სახელით (თბილისის შემთხვევაში
სასურველია მომზადებული გქონდეთ სათადარიგო სია (დამსაქმებელი რომელიც პირველ
ეტაპზე არ იქნებიან მოწვეული), და მოგვიანებით მოიწვიოთ თუ კი ძირითადი სიიდან მოწვეული
დამსაქმებლების არასათანადო რაოდენობა იქნება დარეგისტრირებული.
47სააგენტოსთან თანამშრომლობა უნდა იყოს მოსაწვევ დამსაქმებელთა სიის შედგენის დროს
ერთერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი.
48ვადების დაწესებისას უნდა დავიჭიროთ თადარიგი, რათა დასაქმების აგენტს დარჩეს საშუალება
საჭიროებიდან გამომდინარე დაუკავშირდეს უფრო მეტ დამსაქმებელს.
46
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სასურველია დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის უფროსის სახელით).
მოსაწვევი უნდა მოიცავდეს:
a. ღონისძიების ორგანიზების შესახებ ინფორმაციას.
b. პროგრამის

სტრუქტურა

და

ღონისძიების

მოსალოდნელი

ხანგრძლივობა
c. მოთხოვნილი ვადების დაცვით დამსაქმებლის მოწვევა RSVP-თვის
(მნიშვნელოვანია ყველა დამსაქმებელს სათითაოდ გაეგზავნოს მოსაწვევი
(არ უნდა მოხდეს ერთი შაბლონური ელ. ფოსტის გაგზავნა ყველასთან

ერთდროულად). მოსაწვევის შესაძლოა გაიგზავნოს ელ. ფოსტით, თუმცა
ყველასთვის ცალცალკე.)
7. დასაქმების აგენტი ვალდებულია პირადად დაუკავშირდეს დაპატიჟებულ
დამსაქმებელს, ვისთანაც მას უკვე აქვს პირადი კომუნიკაცია დამყარებული,
რათა

პირადად

აუხსნას

ღონისძიების

მიზანი

და

დაარწმუნოს

დამსაქმებელი მონაწილეოის მიღებაში.
8. დასაქმების აგენტი აგოვებს დამსამებლის მხრიდან მიღებულ პასუხს და
აკეთებს

დადასტურებული

დამსაქმებელთა

მონაწილეების

რაოდეობას,

და

იმ

სიას.

აგენტი

შემთხვევაში

ამოწმებს

თუ

დროის

ამოწურვისათვის არასაკმარისი რაოდენობაა 48, ასეთ დროს მოსაწვევს
უგზავნის უკვე სათადარიგო სიაში მყოფ დამსაქმებლებს..
9. დასაქმების

აგენტის

მოსამზადებელ

ამოცანაა

პროცესს.

მეთვალყურეობა

სამხარეო

ცენტრის

გაუწიოს

უფროსი

სრულ

გადაწყვეტს

სააგენტოს გუნდიდან ვინ რა პრეზენტაციას მოამზადებს. დასაქმების
აგენტი მომზადებს პრეზენტაციას სააგენტოს სერვისების შესახებ, WorkNetის

შესახებ,

შრომის

ბაზრის

სიტუაცია,

და

ა.შ...

ALMP-ის

ექსპერტიმოამზადებს არსებულ ზომებზე და აქტვობებზე პრეზენტაციას და
ა.შ.. ყველა პრეზენტაციის ბოლოს უნდა იყოს ჩამოწერილი სავარაუდო
კითხვები, რათა დისკუსია უფრო აქტურად წარიმართოს.

შესაძლოა იყოს ახალი რეგულაცია, ან შრომის ბაზრის აქტიური ზომები.
დასაქმების აგენტი გაუგზავნის რაიონულ ოფისებს მარტივ შესავსებ ფორმას, სადაც უნდა
ჩაწერონ ის დამსაქმებლები რომლის მოწვევასაც აპირებენ. ცხრილის შინაარსი დამოკიდებულია
დასაქმების აგენტზე, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
კომპანიის
სახელწოდება/საქმიანობის
სფერო/დასაქმებულთა
რაოდენობა/სააგენტოსთან
თანამშრომლობა/ WorkNet-ზე გააქტიურებული ანგარიში/საკონტაქტო ინფორმაცია/შენიშვნა.
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10. დასაქმების აგენტის მიერ დამსაქმებლისათვის სრული საინფორმაციო
პაკეტი მომზადდება

(განახლებული ლიფლეტი, ბროშურა, შრომის

ბაზარზე არსებული სიტუაცია და ა.შ..,). ყველა საჭირო ინფორმაციას ერთ
სრული პაკეტის სახით მოამზადებს დასაქმების აგენტი და დაურიგებს
შეხვედრის მონაწილეებს.
11. როდესაც მოსაწვევ დამსაქმებელთა სია დაზუსტდება, დასაქმების აგენტმა
უნდა ურუნველჰყოს შესაბამისი რაოდენობისთვის საჭირო გამაგრილებელი
სასმელები და ა.შ...

შეხვედრა
1. ღონისძიებამდე დილით, დასაქმების აგენტი მოაგვარებს:
a. პრეზენტაციისათვის საჭირო აუდიო ვიდეო აღჭურვილობას (მათ შორის
პრეზენტაციების ატვირთვა),
b. დამსწრეთა სიის ორი ასლის მომზადება,
c. მაგიდაზე

დაახვედროს

მომზადებული

აკინძული

საინფორმაციო

პაკეტი,
d. კოლეგების დახმარებით უზრუნველყოს გამაგრილებელი სასმელები/
ყავა ჩაი და ა.შ...
2. როდესაც

დამსაქმებლები

იწყებენ

მოსვლას,

უზრუნველყოს

მათი

ხელმოწერა დამსწრეთა სიაზე, უჩვენოს თავისი ადგილები და შესთავაზოს
ყავა.
3. შეხვედრის

დაწყებისას,

სააგენტოს

სამხარეო

ოფისის

დირექტორი

მიესალმება ყველა მონაწილეს და მადლობას გადაუხდის მონაწილეებს
სააგენტოს სერვისებით დაინტერესბის გამო.
4. დასაქმების აგენტი ეხმარება შეხვედრის მეთვალყურეობაში
5. შეხვედრა გრძელდება დღის წესრიგზე დაყრდნობით, პრეზენტაციები და
ინტერქატიული

დისკუსიები.

იქიდან

გამომდინარე

რომ

შეხვედრის

მიზანია ცოცხალი და მეგობრული დისკუსიის წარმართვაა, შეხვედრაზე
დამსაქმებელს

შესთავაზეთ

ყავა/ჩაი

წყალი,

შეხვედრა

უნდა

იყოს

ინტერაქტიული და სპიკერი უნდა იღებდეს უკუკავშირს.
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6. შეხვედრის დასასრულს, ხელმძღვანელი პირი, სამხარეო ცენტრის უფროსი
ან

დეპარტამენტის

სამმართველოს

უფროსი,

უფროსი

ან

დამსაქმებელთან

მადლობას

ურთიერთობის

უხდის

დამსაქმებელს

მობრძანებისათვის, სერვისებით დაინტერესებისათვის, და ყურადღებას
ამახვილებს სამომავლო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე.

შეხვედრის შემდგომ
1. დასაქმების აგენტი ამზადებს შეხვედრის ოქმს, თავისი მონაწილეთა სიით,
წარმოდგენილი თემებითა და განხილული საკითხებით.
2. შეხვედრის ოქმი იქნება ერთერთი ნაწილი შემდეგი თვის ანგარიშისა.
3. შეხვედრიდან ერთი კვირის განმავლობაში დასაქმების აგენტი სამხარეო
ცენტრის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის სახელით აგზავნის
სამადლობელო წერილს ყველა მონაწილე დამსაქმებელთან.

2. საინფორმაციო შეხვედრების (სესიების) ორგანიზება
საინფორმაციო შეხვედრების (სესიების) ორგანიზება ძალიან ჰგავს სამუშაოს
შეხვედრების ორგანიზების პროცესს. საინფორმაციო სესიები უფრო ხშირად ხდება
(საჭიროებისამებრ, უხეშად წელიწადში 2-3 ჯერ). ვიდრე სამუშაოს შეხვედრები
(წელიწადში

ერთხელ),

ნაკლებად

წარმომადგენლობითია

და

უფრო

საინფორმაციო ხასიათის, ასეა თუ ისე, საინფორმაციო სესიები უფრო ადვილი
მოსამზადებელია

და

მოიცავს

სპეციალურ

თემებს.

დასაქმების

აგენტი

პოასუხისმგებელია საინფორმაციო შეხვედრების (სესიების) ორგანიზებაზე.
საინფორმაციო შეხვედრები (სესიები) უნდა იყოს ინფორმატიული; განხილვის
დრო ლიმიტირებულია და მაქსიმუმ 30 დამსაქმებელზეა გათვლილი.თუ 30 ზე
მეტია

მსურველი,

მაშინ

რეკომენდირებულია

მეტი

შეხვედრის გამართვა.

ზოგადად შეხვედრის ხანგრძლივობა ერთ საათს არ აჭარბებს.
საინფორმაცი შეხვედრების ორგანიზებისას დასაქმების აგენტმა უნდა გადაგდას
შემდეგი ნაბიჯები და გაითვალისწინოს:

მომზადება
1. სამხარეო ცენტრის უფროსთან დროისა და ადგილის შეთანხმება (მინიმუმ
ერთი თვით ადრე, სასურველია 6-8 კვირით ადრე)
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2. სააგენტოს ოფისის შეხვედრების ოთახის დაჯავშნა
3. სააგენტოს რაიონული ოფისების დასაქმების კომპონენტზე მომუშავე
ხელმძღვანელი პირის ელ. ფოსტით ინფორმაციის მიწოდება ღონისძიების
დროისა და ადგილის შესახებ. დასაქმების აგენტი წერილში ასევე აღწერს
შეხვედრის მიზანს და განსახილველ თემებს. 49.
4. ადგენს მოსაწვევ დამსაქმებელთა სიას (ეს ასევე მოცემული რაიონული
ოფისის

დასაქმების

კომპონენტზე

მომუშავე

ხელმძრვანელი

პირის

პასუხისმგებლობაცაა). დასაქმების აგენტი თვალყურს ადევნებს პროცესს და
ასევე რაიონული ცენტრებიდანა მიღებულ სიებს უყრის თავს. დასაქმების
აგენტის პრეროგატივაა საინფორმაციო შეხვედრის თემატიკის შესახებ
ინფორმაცია

მიაწოდოს

რაიონული

ცენტრის

უფროსს,

რომელიც

თავისმხრივ აწვდის რეგინალურ ცენტრს, რადგან ისეთი დამსაქმებელი
შეირჩეს,

რომელიც

რეალურ

სარგებელს

ნახავს

სესიაზე

50

დასწრებით .დასაქმების აგენტი რაიონული ცენტრიდან უკუკავშირის
მიღებისათვის აწესებს ვადებს.
5. რაიონული

ცენტრებისი

მიერ

მომზადებული

მოსაწვევთა

სიის

კოორდინირება. დასაქმების აგენტი აგროვებს რაიონული ცენტრიდან
მიღებულ

ინფპრმაციას

და

ადგენს

მოიწვევსუპირატესობა/პრიორიტეტის
ჩამოყალიბებული,

აქცენტი

უნდა

შემოკლებულ
მინიჭება

გაკეთდეს

სიას,

ნათლად
ისეთ

თუ

უნდა

ვის
იყოს

დამსაქმებელზე,

რომელიც ღონისძიებიდან რეალურ სარგებელს მიიღებს. შემოკლებული სია
ერთნახევარჯერ უნდა აღემატებოდეს სასურველ რაოდენობას. ხოლო
საბოლოო სიას ამტკიცებს სამხარეო ცენტრის უფროსი.
6. მოცემული

რეგიონის

დამსაქმებლისათვის

მოსაწვევის

გამზადება.

მოსაწვევი გაკეთდება სამხარეო ცენტრის უფროსის სახელზე (თბილისის
შემთხვევაში დეპარტამენტის უფროსის სახელზეც). მოსაწვევი უნდა
მოიცავდეს:
a. ღონისძიების

საორგანიზაციო

საკითხებთან

დაკავშირებული

ინფორმაცია (ლოჯისტიკის დეტალები).
b. დამსაქმებელთან წარსადგენი თემები.

ვადების დაწესებისას უნდა დავიჭიროთ თადარიგი, რათა დასაქმების აგენტს ჰქონდეს
შესაძლებლობა საჭიროებიდან გამომდინარე დაუკავშირდეს უფრო მეტ დამსაქმებელს.

51
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c. RSVP-ით

მოთხოვნილი

ვადების

მიხედვით

დამსაქმებლის

ღონისძიებაზე მოწვევა.
(მნიშვნელოვანია

რომ

ყველა

დამსაქმებელს

ცალცალკე

გაეგზავნოს

მოსაწვევი (არ უნდა მოხდეს ერთი შაბლონის ყველასთან ერთდროულად
გაგზავნა) შესაძლოა ეს მოხდეს ელ. ფოსტის მეშვეობით, თუმცა არა
ყველასთან ერთად.
7. დასაქმების აგენტი ვალდებულია პირადად დაუკავშირდეს დამსაქმებელს,
აუხსნას თემატიკა და დაარწმუნოს მონაწილეობის მნიშვნელობაში.
8. დასაქმების აგენტი აგროვებს მიღებულ უკუკავშირებს დამსაქმებლის
მხრიდნ

და

მონაწილეთა

ამზადებს

დაზუსტებულ

რაოდენობას,

იმ

მონაწილეთა

შემთხვევაში

თუ

სიას.

კი

ამოწმებს

ბოლო

ვადის51

ამოწურვამდე ვერ შეგროვდა დამსაქმებელთა სათანადო რაოდენობა, ის
მოსაწვევს უგზავნის უკვე სათადარიგო სიის დამსაქმებელს.
9. დასაქმების აგენტი მთელ პოროცესს უწევს მეთვალყურეობას. სამხარეო
ცენტრის უფროსი წყვეტს გუნდიდან ვინ მოამზადებს პრეზენტაციის
თემატიკას.

პრეზენტაციის

შემდგომ

ცოტა

დრო

უნდა

იყოს

გათვალისწინებული დისკუსიისთვის. .
10. დამსაქმებლისათვის დასაქმების აგენტი ამზადებს საინფორმაციო პაკეტს
(მოიცავს

წარმოდგენილი

პრეზენტაციის

სლაიდებს

და

საკითხებს).

საქაღალდეში დასაქმების აგენტი ჩადებს ყველა საჭირო ინფორმაციას,
რომელიც შემდგომ ყველა მონაწილეს დაურიგდება.

საინფორმაციო სესიები
1. ღონისძიების დღეს, დილით დასაქმების აგენტი მოაგვარებს:
a. აუდიო/ვიდეო

აღჭურვილობას

პრეზენტაციისათვის

პრეზენტაციები)
b. დამსწრეთა სიის ორი ეგზემპლიარი,
c. მაგიდაზე დააწყობს საინფორმაციო მასალას,
d. კოლეგების დახმარებით მომაზადებს ყავა/ჩაის
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(ატვირთული

2. როდესაც მოვა დამსაქმებელი, აგენტი ხელს აწერინებს დამსწრეთა სიაზე,
აჩვენებს მისთვის განკუთვნილ ადგილს და ეპატიჟება ყავა/ჩაიზე.
3. სააგენტოს სამხარეო ცენტრის უფროსი ღონისძიების დასაწყისში ესალმება
დამსაქმებელს და მადლობას უხდის მობრძანებისათვის და სერვისებით
დაინტერესებისათვის.
4. ღონისძიებაზე თვალყურის დევნებას უზრუნველყოფს დასაქმების აგენტი.
5. შემდეგ უკვე გრძელდება პრეზენტაციები და მას მოსდევს განხილვა.
6. შეხვედრის დასასრულს, ხელმძღვანელი პირი, სამხარეო ცენტრის უფროსი
ან

დეპარტამენტის

სამმართველოს

უფროსი,

უფროსი

ან

დამსაქმებელთან

მადლობას

უხდის

ურთიერთობის
დამსაქმებელს

მობრძანებისათვის, სერვისებით დაინტერესებისათვის, და ყურადღებას
ამახვილებს სამომავლო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე.

სესიების შემდგომ
1. დასაქმების

აგენტი

ამზადებს

საინფორმაციო

სესიის

ოქმს.

თავისი

მონაწილეთა სიით, წარმოდგენილი თემებითა და განხილული საკითხებით.
2. საინფორმაციო სესიის ოქმი შემდგომ უკვე აისახება შემდეგი თვის
ანგარიშში.
3. ღონისძიებიდან ერთი კვირის განმავლობაში დასაქმების აგენტი სამხარეო
ცენტრის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის სახელით აგზავნის
სამადლობელო წერილს ყველა მონაწილე დამსაქმებელთან.
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3. დასაქმების ფორუმის ორგანიზება

დასაქმების აგენტები თამაშობენ უმიშვნელოვანეს როლს სამხარეო დასაქმების
ფორუმების ორგანიზებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვალეობაა საოგრანიზაციო
საკითხენის მოგვარება და დამსაქმებლის ჩართულობის უზრუნველყოფა..
იდეალურ შემთხვევაში ფორუმისთვს მზადება იწყება ღონისძიების გამართვამდე
3 თვით ადრე.

მომზადება

ღონისძიებამდე 3-დან 2- თვემდე ადრე
ღონისძიების გამართვამდე
1. ფორუმის ორგანიზების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას DESS
(თბილისი) დონეზეან RC (სხვა რეგიონები) მენეჯმენტის დონეზე.ფორუმის
საორგანიზაციო

კომიტეტი

უნდა

ჩამოყალიბდეს

და

გადანაწილდეს

პასუხისმგებლობები. ზოგადად ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობაა დასაქმების
აგენტზე (ან თბილისი, ქუთაისი და თელავის შმთხვევაში დასაქმების
აგენტების გუნდზე).
2. ღონისძიების თარიღი და ჩატარების ადგილი უნდა იქნეს გადაწყვეტილი და
დაჯავშნილი.

როდესაც

ადგილს

ჯავშნით,

თავისი

ტექნიკური

უზრუნველყოფით უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი:
a. დაჯავშნა უნდა მოხდეს წინასწარ!
b. ღონისძიების ადგილს უნდა ქონდეს შესაბამისი ხმოვანი მოწყობილობა,
განათება და გათვალისწინებული უნდა იყოს გამოფენისათვის საჭირო
დეკორაცია.
c. ცალკე ადგილი გასაუბრებისათვის (დამოკიდებულია დამსაქმებლის
მოთხოვნაზე) უნდა იქნას მომზადებული
d. დამსაქმებელთა
გამოძებნა,

პრეზენტაციების

სათანადოდ

ჩასატარებლად

აღჭურვილი,

აუდო

საჭირო

ადგილის

ვიდეო

ტექნიკრი

მხარდაჭერით, და ასვე სკამების გამოყოფა დამსწრეთათვის.
e. ლანჩისათვის

გამოყოფილი

ადგილი

(დამსაქმებლებისათვის,

ორგანიზატორებისათვის, სააგნეტოს მენეჯერებისათვის გამაგრილებელი
სასმელები და...); ეს ადგილი ვიზიტორებისთვის და საზოგადოებისათვის
ხელმიოწვდომელი იქნება.
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f. ვიზიტორებისათვის განკუთვნილი ადგილების გამოყოფა, სადაც ისინი
შეძლებენ დასხდომას და ყველა შესავსები ფორმების შევსებას (მაგიდები
და სკამები).
g. ისრები,

გზის

ნიშნები

და

საინფორმაციო

დაფები

უნდა

იქნას

მომზადებული მთლელს საგამოფენო სივრცეში (და ასევე შენობის წინ), ეს
დაეხმარება მომხმარებელს ადვილად მიაგნოს ღონიშძიების ადგილს და
არ გაუჭირდეს გზის გაკვლევა.
h. საგამოფეო სტენდები:
i. ყველა დამსაქმებელი მიიღებს ერთ სტანდარტულ ადგილს. შესაძლოა 23

სხავადსხავა

ზომის

ადგილები

იყოს,

ორგანიზატორმა

უნდა

შესთავაზოს დამსაქმებელს ისეთი ზომის ადგილი, რომელიც მოერგება
დამსაქმებლის
ვაკანსიების

სპეციფიკას.
რაოდენობა,

(კომპანიის
კომპანიის

ზომა,

წარმოდგენილი

მნიშვნელობა

ეროვნული

ეკონომიკისათვის, და. ა.შ...).
ii. ყველა ადგილზე წარმოდგენილი უნდა იყოს კომანიის სახელწოდება
(ასევე მნიშვნელოვანია ადგილის ნომერი).
iii. დენის საკითხები თითოეული ადგილისათვის.
iv. WIFI (თუ შესაძლებელია)
v. ყოველი ადგილისათვის სათანადო ინვენტარი (სკამები, მაგიდები,
კალკულატორი, ურნა, სამოსის საკიდი, ადგილი სადაც შესაძლებელი
იქნება პირადი ნივთების მოთავსება, და ა.შ..).
i. დასაქმების ორგანიზებისათვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა
i. ნოუთბუქები (პრეზენტაციებისათვის განკუთვნილ ზონაში, SSA/ESS
ადგილზე –WorkNet-ზე ვაკანსიების მოძიების შესაძლებლობით.)
ii. ინტერნეტ კავშირი
iii. პროექტორი და ეკრანი
iv. მიკროფონები
v. ქსეროქსის აპარატი
vi. ტექნიკური პერსონალის გამოყოფა, ვინც მიხედავს ინვენტარს
vii. კომპანიის ტელეფონები
viii. ლიფლეტებისა და ბოშურებისათვის საჭირო სტენდები
ix. საოფისე მასალები (ფურცელი, კალამი, ფანქარი, მარკერი, წიგნაკი)
j. საინფორმაციო მასალები
i. საინფორმაციო ლიფლეტები და ბროშურებუ (WorkNet-ის შესახებ,
SSA დასაქმების სერვისებზე, ტრენინგ პროგრამებზე, შრომის ბაზრის
აქტიურ

ზომებზე,

SSA,

და

ა.შ...,

დასაქმების

ფორუმის

საორიენტაციოო ბროშურა, მონაწილე დამსაქმებლების შესახებ,
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წარმოდგენილი ვაკანსიებისა და პოზიციების შესახებ კატალოგი,
დღის წესიგი, სადაც ასახული იქნება დამსაქმებელთა წარმოსადგენი
პრეზენტაციების პროგრამა)
ii. სარეკლამო მასალები და აღჭურვილობა
iii. ბლანკები (სტრუქტურიზებული CV-ები, სამოტივაციო წერილი და
ა.შ.)
k. ბავშვებისათვის

განკუთვნილი

კუთხე

(ბავშვების

დასატოვებლად

გამოყოფილი ადგილი)
l. სპეციალური

ადგილი

ასლის

გასაკეთებლად

(საააგენტო

გამოყოფს

სპეიალურად ადამიანებს რომლებიც უფასოდ ამოუბეჭდავენ CV-ებსან
სხვა საჭირო დოკუმენტებს).
m. გამოფეის შესასვლელთან ახლოს საინფორმაციო სტენდი, სადაც სააგენტოს
თანამშრომელი იქნება გამოყოფილი ვიზიტორისათვის მიმართულების
მისაცემად.
3. ღონისძიების სათანადოდ წარმართვისათვის, საორგანიზაციო კომიტეტი
ანაწილებს

ფუნქციებს/კომპეტენციებს

და

ასევე

უზრუნველჰყოფს

თანამშრომელთა გადანაწილებას.:
a. ფორუმის მომზადება
i. დამსაქმებელთა მოწვევა – დასაქმების აგენტები
ii. სამუშაოს მაძიებლებში ფორუმის რეკლამირება და მათი მოწვევა –

დასაქმების კონსულტანტები
iii. პარტნიორი

ორგანიზაციეის

(საგანმანათლებლო

სექტორი,

მოწვევა
ტრენინგ

საგამოფენოდ

ინსტიტუტები,

კერძო

დასამების სააგენტოები, ა.შ.)
iv. ხელშეკრულება ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით (საგამოფენო
ცენტრი) – SSA მენეჯმენტი
v. საგამოფენო

სტენდების

პროვაიდერებთან

კონტრაქტი–SSA

მენეჯმენტი
(თუ არ უზრუნელყოფს თავად საგამოფეო ცენტრი)
vi. ყავა ჩაი გამაგრილებელი სასმელებზე კონტრაქტი– SSA management
vii. პროგრამისა და გახსნითი ცერემონიის სცენარის მომზადება –

გამოყოფილი კონკრეტული თანამშრომელი
viii. დამსაქმებელთა

პრეზენტაციებისათვის

დროის

განსაზღვრა

და

სცენარის მომზადება– გამოყოფილი კონკრეტული თანამშრომელი
ix. სამაუწყებლო

კომპანიებთან

სერვისის მიმწოდებლები:

334 trening saxemZRvanelo

კონტრაქტი–SSA

მენეჯმენტი;

ამ

1. დასაქმების

ფორუმთან

დაკავშირებული

ყველა

საჭირო

საინფორმაციო მასალის მომზადება და დაბეჭდვა
2. საინფორმაციო

დაფების

მომზადება,

ნიშნები,

მიმართულების

ისრები, სტენდების ეტიკეტები
3. მონაწილეებისა და ორგანიზატორების ბეიჯები
4. გახსნით ცერემონიალზე დაბეჭდილი მოსაწვევი (სპეციალურად
შერჩეული სტურებისათვის)
5. სარეკლამო მასალები (კალამი, საქაღალდე, ა.შ..)
6. ბილბორდი (თუ საჭიროა)
7. სამხარეო მედია
8. საგაზეთო სტატიის მომზადება
9. სხვადასხვა ვებ გვერდზებზე სხვადასხვა ფორმატის მომზადება
ინფორმაციის განსათავსებლად.
10. ინტერნეტ კამპანიის მომზადება
11. დასაქმების

ფორუმისთვის

სპეციალური

გვერდის

მომზადება

(დაპროგრამება/დიზაინი და ადმინისტრირება)
12. Facebook გვერდის შექმნა (თუ გადაწყდა)
13. მიმღების გამოყოფა (თუ საჭიროა)
14. ლოგოებისა და კორპორაციული ელემენტების მომზადება
15. სააგენტოსათვის

სპეცაილური

პროფესიული

მოდულარული

სტენდის მომზადება
x. აუდიო

ვიდეო

აღწურვილობაზე

კონტრაქტი

SSA

–

მენეჯმენტი,შემდეგი მიზნებით:
1. საპრეზენტაციო ადგილის მომზადება - სათანადო აღწურვილობა,
მიკროფონი, ეკრანი, პროექტორი, და ა.შ.. (თუ ერთზე მეტი
საპრეზენტაციო ზონაა, ყველასთვის იგივე)
2. პირდაპირი ტრანსლირების უზრუნველყოფა (მოთხოვნისამებრ)
xi. კონტრაქტი

ეროვნულ

მედია

მაუწყებელთან

(გაზეთი/TV/რადიო/ინტერნეტი) –SSA -ის კომუნიკაციის დანაყოფის

უფროსი
xii. კონტრაქტორებთან

ყოველდღიური

მოლაპარაკება

–

SSA

მენეჯმენტი/შერჩეული თანამშრომლები
b. ღონისძიებისათვის თანამშრომელთა საჭირო რაოდენობა
i. 3

ადამიანი

ლიფლეტებისა

–
და

გამოფენის

შესასვლელთან

დამსაქმებელთა

(საორიენტაციო

კატალოგების

დარიგება,

პრეზენტაციების დღის წესრიგი)
ii. 2

ადამიანი

–

საინფორმაციო

სტენდი

(გეზის

მიცემა

ადამიანებისათვის)
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iii. 2 ადამიანი – ქსეროაპარატის ადგილი (CV-ებისა და სხვა საჭირო
დოკუმენტების უფასოდ დაბეჭდვა)
iv. 2 ადამიანი-ბავშვთა კუთხისათვის
v. 2 ადამიანი – პრეზენტაციისათვის განკუთვნილი ადგილი (ერთი
ტექნიკური მხარდამჭერი მეორე ატყობინებს დამსაქმებელს თუ
გამოსვლის ვისი რიგია)
vi. 5 ადამიანი –SSA/ESS-თვის განკუთვნილი ოფიციალური ადგილი (3
ადამიანი ეხმარება სამუშაოს მაძიებველს WorkNet-ზე ვაკანსიების
მოძიებაში, ლეპტოპის საშუალებით, 2 ადამიანი ვიზიტორებს აწვდის
იფორმაციას აქტიურ ზომებთან დაკავშირებით)
vii. 2 ადამიანი – იცავს ადგილს სადაც გამაგრილებელი სასმელი და ა.შ
არის განთავსებული (რომ ორგანიზატორების, მონაწილეების და
დამსაქმებლების გარდა არავინ შევიდეს)
viii. 1 ადამიანი – სააგენტოს მხრიდან კოორდინატორის ფუნქციით
ix. დამსაქმებელთა

დასახმარებლად

თანამშრომელი

დამატებით

(მოთხოვნისამებრ)

და

გამოყოფილი

ასევე

დამატებით

თანამშრომელი, რათა შეცვალოს ზემოაღნიშნული პოზიციებზე
გამოყოფილი კადრები.
c. საორგანიზაციო კომიტეტი უნდა ჩამოყალიბდეს იმ სტუმართა სიაზე
რომელიც დაპატიჟებული იქნება გახსნით ცერემონიალზე.
d. საოგანიზაციო კომიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს თუ რომელი პარტნიორი
ორგანიზაციები
ტრენინგ

იენქბიან

ინსტიტუტები,

მოწვეულნი
კერძო

(საგანმანათლებლო

სააგებტოები

და

ა.შ,)

სექტორი,

(მათთვისაც

სპეციალური ადგილი იქნება გამოყოფილი საგამოფნო ცენტრში).
4. პატრონაჟის განსაზღვრა. რეკომენდირებულია ოფიციალური პოლიტიკური
პატრონაჟის მიღება. მეტ ღირებულებას შესძენს ღონისძიებას, მეტ ინტერესს
გამოიწყვევს მედიაში და ასეე გაზრდის სააგენტოს ცნობადობას. ეს ყველაფერი
წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული რათა ყველა ოფიციალურ მასალაში ამაზე
მოხდეს აქცენტირება/ყურადღების გამახვილება.
(რეკომენდირებულია ღონისძიება გაიმართოს მინისტრის, პრემიერ მინისტრის

ან ორეზიდენტის პატრონაჟით)
პატრონაჟი უზრუნველყოფს რომ ეს მაღალი რანგის წარმომადგენელი მოვა
ოფიციალური

გახსნის

ცერემონიალზე,

მოიპყრობს

ეროვნული

მედია

შაშუალებების ყურადღებას, რაც დაგეხმარებათ ღონისძიების, სააგენტოსა და
სააგენტოს დასაქმების სერვისებისცნობადობის ამაღლებაში.
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5. ღონისძიებისათვის ლოგოს შექმნა, ლიფლეტებისა და ბროშურების შემუშავება
უნდა

მოხდეს

გარე

აქტორებთან

კომუნიკაციამდე

(დამსაქმებელი/მაძიებელი/საზოგადოება).
6. ფორუმისათვის ვებგვერდის შექმნა, ან სააგენტოს (ან WorkNet) ვებ გვერდზე
გარკვეული ადგილის დათმობა და ფორუმის ოფიციალური მისამართის
შექმნა. Facebook გვერდის მომზადება (თუ ასე გადაწყვეტს საორგანიზაციო
კომიტეტი).
7. სარეგისტრაციო პლატფორმის მომზადება, დამსაქმებელთათვის მზად უნდა
იყოს

ფორუმის

ჩატარებამდე

2

თვით

ადრე.

არის

ორი

შესაძლებლობა/ვარიანტი:
a. ელექტრონული რეგისტრაციის პლატფორმა (ფორუმის ვებ გვერდის
ნაწილი); იგი მოიცავს:
i. კომპანიის იდენტიფიკაციას
ii. კომპანიების მიერ წარმოდგენილი ვაკანსიების იდენტიფიცორებას,
რომელიც ფორუმზე იქნება წარმოდგენილი
iii. წარმოდგენილი ღია ვაკანსიების საერთო რაოდენობას
iv. დამსაქმებლის

საგამოფენო

ადგილის

სახეობას,

რომელსაც

დამსაქმებელი მიანიჭებს უპირატესობას 52
v. კომპანიის წარმომადგენლის საკონტაქტო დეტალები
vi. დამსაქმებლისათვის

გამოყოფილ

წარმომადგენელი იქნება
vii. საპრეზენტაციო

ადგილას

კომპანიის

რამდენი

53

ზონაში

ადგილის

გამოყოფის

მოთხოვნა

დამსაქმებლის პრეზენტაციის გასაკეთებლად.
viii. სხვა დამატებითი საჭიროება/სურვილი
b. არაელექტრონული რეგისტრაციის პლატფორმა (შრჩეული დასაქმების
აგენტი იქნება დამსაქმებლის რეგისტრაციისათვის გამოყოფილი).
8. რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სავარაუდო შეკითხვებისათვის გამოიყოფა
სპეციალური დასაქმების აგენტი, რომლის იელ. ფოსტა და ტელეფონი იქნება
მითითებული, რათა ნებისმიერ შეკითხვაზე მან უზრუნველყოს სათანადო
პასუხის გაცემა.

დამსაქმებლის მნიშვნელოვანებიდან გამომდინარე, სააგენტო გადაწყვეტს რომელ დამსაქმებელს
რა ადგილს მიაკუთვნებს.
53ეს დაგეხმარებათ დათვალოთ საჭირო საკვები/გამაგრილებელი სასმელი
52
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9. დამსაქმებელთა მოსაწვევად კორპორაციული ელ. წერილის მომზადება. ეს
კოპრპორაციული ელ. წერილი უნდა მოიცავდეს შემდეგს:
a. გაერთიანებული (უნიფიცირებული) სტრუქტურა (ერთი და იგივე წერილი
ყველა დამსაქმებელს)
b. სააგენტოსა და ფორუმის ლოგოებს
c. დამსაქმებელი მოწვეული იქნება სააგენტოს დირექტორის სახელით
d. ელ. წერილის შინაარსი უნდა მოიცავდეს შემდეგს:
i. ვისი პატრონაჟით ტარდება ფორუმი
ii. ღონისძიების ადგილი, თარიღი და დრო
iii. ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი მოცულობა
iv. დამსაქმებლისათვის რა სარგებლის მომტანი იქნება
v. ფორუმის ვებგვერდის შესახებ ინფორმაცია (თუ არსებობს)
vi. პირდაპირ ლინკს სარეგისტრაციო გვერდის
vii. ფორუმის საკითხებზე შესაძლო კითხვების შემთხვევაში შსაბამისი ელ.
ფოსტა და ტელ. ნომერი
viii. რეგისრაციის ბოლო ვადა
(ზოგადად 30 დღე 54)
ix. აღნიშვნა იმისა, რომ ადგილები შეზღუდულია და იჩქარონ
x. წარმატება უსურვოთ და გამოთქვათ იმედი მჭიდრო თანამშრომლობის

ღონისძიებამდე 2-დან ერთ თვემდე ადრე
10. ორი თვით ადრე (ყველაზე გვიან) დასაქმების აგენტები ამზადებენ მოსაწვევი
დამსაქმებლების სიას. უნდა მოხდეს საგამოფენო ცენტრის შესაძლებლობების
გათვალისწინება. მოსაქვევ დამსაქმებელთა ნუსხა სულ მცირე ორჯერ მაინც
უნდა აღემატებოდეს საგამოფენო ცენტრის ტევადობას 55.
11. დასაქმების კონსულტანტები რეკლამას უკეთებენ ფორუმს და აწვდიან მათ
ფორუმის ვებ გვერდის მისამართს (ასევე ფეისბუკის ვებ გვერდს) რათა უკეთ
გაეცნონ დეტალურ ინფორნაციას.

პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დამსაქმებლისათვის დიდი დროის მიცემა არაა რეკომენდირებული.
თუმცა რადგან ადამიანური ბუნება ისეთია, რომ შესაძლებელია ბოლო დღეს დარეგისტრირდეს
ბოლო დღეს.
55 პრაქტიკამ აჩვენა, რომ თავდაპირველად მოსაწვევები გაგზავნოთ ორჯერ მეტ დამსაქმებელთან,
რადგან ბოლოს მიიღოთ ის რაოდენობა, რისი მოლოდინიც გქონდათ. ეს ასევე დამოკიდებულია
არსებული შრომის ბაზრის მდგომარეობაზე. ეკონომიკური ექსპანსიის დროს უფრო მეტი
ინტერესია დამსაქმებელთა მხრიდან ვიდრე რეცესიის დროს. ასეთ ვიტარებაში უმჯობესია მეტი
დამსაქმებლის მოწვევა, თუ არსებობს ეჭვი, რომ რაოდენობა არ შეივსება. თუმცა, იმ შემთხვევაში
საგამოფენო ცენტრი სრულად ათვისებულია, ადგილები დაჯავშნილია, წესით ხვდება ის ვინც
პირველმა მოასწრო დარეგისტრირება.
54
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12. შერჩეული ელ. მისამართით მოსაწვევი ეგზავნება ყველა დამსაქმებელს
(იხილეთ ზემოთ) და 30 დღიანი სარეგისტრაციო პერიოდის ათვლა იწყება.
13. საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დამტკიცებული სიის მიხედვით, მოსაწვევი
ეგზავნებათ ასევე პარტნიორ ორგანიზაციებს (საგანმანათლებლო სექტორს,
ტრენინგ ინსტიტუტებ ს, კერძო სააგებტოებს და ა.შ..).
14. საინფორმაციო კამპანია იწყება (უფასო) სააგენტოს ვებგვერდსა და პარტნიორ
გვერდებზე (ინტერნეტ ბანერები მომზადებულია კონტრაქტორი პროვაიდერი
კომპანიის მიერ).
15. რეგისტრაციის პროცესის უზრუნველყოფა ყოველდღიურ რეჟიმში, სადაც
ჩართულია ყველა დასაქმების აგენტი, აგენტები დაკავებულები არიან მუდმივ
რეჟიმში

დამსაქმებელს

აუხსნან

ფორუმში

მონაწილეობის

მნიშვნელობა/სარგებელი.
16. შერჩეული დასაქმების აგენტი პასუხისმგებელია ელ. ფოსტაზე (ფორუმისთვის
შექმნილი ელ. ფოსტა) და
საგამოფენო

ცენტრის

სატელეფონო ზარებზე. ის მუდმივად ხაზზეა
საკონტაქტო

პირთან

და

აწვდის

ცნობას

დარეგისტრიტებული დამსაქმებლის შესახებ, ადგუილების განლაგებაზე.
17. საპრეზენტაციო ზონის პროგრამა მზადდება.
18. ვებგვერდსა

და

ფეისბუკზე

ინფორმაციის

რეგულარული

განახლება.

პასუხისმგებლობა ეკისრება ან კონტრატორ კომპანიას ან სააგენტოს შერჩეულ
თანამშრომელს.
19. მომზადების

პროცესშია

ეროვნული

მედია

კამპანია

(დამოკიდებულია

ბიუკეტზე) გადმოცემა TV-ით ან რადიო მაუწყებელზე მზადდება რეკლამა.
სამხარეო/რაიონული მედია გამომცემლობა მზადების პროცესშია 56.
20. საორგანიზაციო კომიტეტი იკრიბება ყოველ კვირას და ამოწმებს თუ როგორ
მიდის ღონისძიების მოსამზადებელი ეტაპი.

ღონისძიებამდე ერთი თვით ადრე

სასარგებლოა თუ კი რეგიონალურ მედიასაც ჩავრთავთ, ზოგადად მათი ცართვა არაა ძვირი და
რიგ შემთხვევაშიც შესაძლოა სრულიად უფასოც კი იყო PR.
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21. დამსაქმებელთა დარეგისტრირება დასრულებულია; განლაგება საგამოფენო
ცენტრში

და

სათანადო

ადგილები

ყველა

დამსაქმებლისთვის

მზადაა/გამოყოფილია.
22. გამაგრილებელისასმელის/ჩაი/ყავა - რაოდენობა განსაზღვრულია.
23. საგამომცემლო კომპანიამ დაიწყო (დიზაინი და ბეჭდვა) ყველა საჭირო
მასალის მომზადება (საორიენტაციო ლიფლეტი, მონაწილე დამსაქმებელთა
კატალოგი და მათ მიერ წარმოდენილი ვაკანსიები, დღის წესრიგი)
24. დაწყებულია მედია კამპანია
a. ეროვნული TV/რადიო/გაზეთი ფასიანი ინტერნეტ რეკლამა ჩაშვებულია
b. სამხარეო/რაიონულიმედია მაუწყებლობაზე გადის ინფორმაცია
c. სააგენტოს თანამშრომელი დადის სატელევიზიო შოუებში და საუბროს
საკითხთან დაკავშირებით
d. სააგენტო მართავს პრესკოფერენციას, რათა ოფიციალურად მოიწვიოს
მოქალაქეები ფორუმზე
25. ყოველდღიურ რეჟიმში დასაქმების კონსულტანტი ინფორმაციას აწვდის
მაძიებლებს და ურჩევს რომ დაესწრონ ფორუმს.
26. ნაბეჭდი სახით მოსაწვევები დაგზავნილია სპეციალური სტუმრებისათვის
(მოთხოვნა RSVP) (დასაქმების ფორუმის ელ.მისამართი ან ტელეფონის
ნომერი).

ღონისძიებამდე ორი კვირით ადრე
27. გახსნითი ცერემონიისათვის სპიკერებისი შერჩევა (პრიორიტეტი ენიჭება
მაღალი დონის წარმომადგენელს 57) და შესაბამისი პროგრამის შემუშავება
გახსნითი

ცერემონიისათვის.

მოდერატორი

(რომელიც

შერჩეულ
სპიკერებს

უნდა

იქნას

გააფრთხილებს

ღონისძიების
გამოსვლის

თანმიმდევრობას).
28. ელ. ფოსტის გამოყენებით მედიას მოიწვევს კომუნიკაციის ოფიცერი.

ინტენსიურად უნდა დავუკავშირდეთ მათ სანამ არ მივაღწევთ დასწრებაზე მათ დათანხმებას.
დასაქმების აგენტისათვის დამსაქმებელთან ურთიერთობის დასამყარებლად/გასამყარებლად
ფორუმი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა.
57
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29. საორგანიზაციო კომიტეტი გაანაწილებს სააგენტოს ადამიანურ რესურსებს
(კერძოდ) საგამოფენო ცენტრში, საჭიროების მიხედვით (ღონისძიებისათვის
საჭირო თანამშრომლები, გვ 21).

ღონისძიებამდე ერთი კვირით ადრე
30. კომუნიკაციის საკითხებზე მომუშავე დანაყოფი ამზადებს პრეს რელიზს
დასაქმების ფორუმთან დაკავშირებით. ასევე კომუნიკაციის დანაყოფი იქნება
მედიასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი.
31. დასაქმების აგენტმა უნდა გადახედოს მონაწილე დამსაქმებელთა საბოლოო
სიას და შეარჩიოს ისინი, ვისთანაც ჯერ არ ქონია მას კავშირი. დასაქმების
აგენტები

გაიყოფენ

ამ

დამსაქმებელს

(ვინ

ვის

დაეკონტაქტება)

და

58

მოამზადებენ საქაღალდეს რომელიც შემდეგ დამსაქმებელს გადაეცემა .
32. საორგანიზაციო კომიტეტის საბოლოო შეხვედრა და და კიდევ ერთხელ ყველა
დეტალის გადამოწმება რამდენად რიგზეა ყველაფერი, განსაკუთრებით კი:
a. საგამოფენო ცენტრის მომზადება
b. ყველა ნაბეჭდი მასალის მომზადება
c. გამოყოფილი თანამშრომლების მობილიზება
d. გამაგრილებელი სასმელის/ჩაი/ყავა მომზადება
e. კონტრაქტორების მობილიზება
i. საგამომცემლო კომპანია
ii. აუდიო/ვიდეო ტექნიკის პროვაიდერი
f. მედიის ჩართულობის უზრუნველყოფა/დასტური
g. დასტურო მოწვეული სტუმრების მხრიდან
h. დასტური სპიკერების მხრიდან
i. გახსნითი ცერემონიისათვის რეპეტიციის გავლა
j. დღის

აქტივობების

ორგანიზება/ქორეოგრაფია

(ტრანსპორტირება

კომპანიის მანქანებით, ადგილზე დახვედრა, საგამოფენო ცენტრში მყოფი
AOB – ყველა სხვა საქმიანობა
შესაძლებელია რომ დამსაქმებელი რომელმაც მონაწილობა მიიღო ფორუმში, მანამდე არ
ყოფილიყო სააგენტოს კლიენტი. ფორუმზე უნდა იქნან მოწვეულნი მსხვილი დამსაქმებლები,
დასაქმების აგენტისატვის ეს კარგი შესაძლებლობა დაამყაროს მათთან თანამშრომლობა, სულ
ცოტა დაეკონტაქტოს, რათა ჩართოს იგი სააგენტის სერვისებში.
61არ უნდა იყოთ ზედმეტად მომთხოვნი. ფორუმის მსვლელობისას დამსაქმებლებს ბევრი
მაძიებელი ეყოლებათ ამიტომ უმჯობესია ისეთი დრო გამონახოთ, როდესაც სიტუაცია ცოტა
უფრო დაწყნარდება. ამისათვის ყველაზე ოპტიმალური დროა, ფორუმის დასასრულის ნაწილი,
როდესაც შეფასების კუთხვარს გადასცემთ. .
59
60
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თანამშრომლებისათვის საორიენტაციო სახის შეხვედრა, მიმღებთათვის
საორიენტაციო

შეხვედრა,

ორგანიზატორებისათვის,
სპეციალური

მოსაწვევი

ბეიჯების

დამსაქმებელთათვის,
განსაკუთრებული

გადანაწილება,
სტუმრების

მოწვევა,

სტუმრიოსათვის

(მაგ.

მინისტრი, პრემიერ მინისტრი, პრეზიდენტი)
k. AOB(ნებისმიერი სხვა საკითხი) 59

დასაქმების ფორუმი
დასაქმების აგენტის ვალდებულებები/როლი დასაქმების ფორუმის პროცესში
განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ როგორ მოახდენს ფორუმის საორგანიზაციო
კომოტეტი თანამშრომელთა განაწილებას.
ნებისმიერ შემთხვევაში დასაქმების აგენტი ფორუმში ერთერთ მთავარ როლს
თამაშობს და ვალდებულია მთელი დღე იყოს ფორუზე წარმოდგენილი და
აქტიურ ყურადღებას აქცევდეს წარმოდგენილ დამსაქმებელს:
1. ფორუმზე წარმოდგენილი „მათი“ დამსაქმებლის საგამოფენო სტენდებთან
მისვლა, გადამოწმება რიგზეა თუ არა ყველაფერი და რამე ხომ არ ჭირდებათ,
ურთიერთობა

უნდა

მოხდეს

იმგვარად,

რომ

ამან

სამომავლო

თანამშრომლობაზე დადებითი გავლენა იქონიოს.
2. ისეთი დამსაქმებლის ჩართვა რომელთაც ჯერ არ უსარგებლიათ სააგენტოს
სერვისებით 60.დასაქმების აგენტი ეწვევა ფორუმამდე ასეთ დამსაქმებელს და
შეეცდება რომ დააინტერესოს სააგენტოს დასაქმების სერვისით 61.
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უფრო მეტიც, დღის ბოლოს დასაქმების აგენტი სათითაოდ მიდის ყველა
დამსაქმებელთან და პირადად აგროვებს უკუკავშირის კითხვარებს 62, სათანადოდ
შევსებული და დამსაქმებლის წარმომადგენლისგან ხელმოწერილი.

მონიტორინგი
(დასაქმების ფორუმზე)
ღონისძების შემდგომ, დასაქმების აგენტი აფასებს უკუკავშირის კითხვარს,
რომელიც წარმოდგენილია დამსაქმებლის მიერ და ამასთან ერთად აფასებს
ვიზიტორთა მიერ შევსებულ უკუკავშირის კითხვარს.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიღებული შედეგები აისახება გაერთიანებულ
ანგარიშში (დასაქმების ფორუმის შესახებ), რომელიც 14 დღის განმავლობაში
გადაგზავნილ იქნება ცენტრალური ოფისის დამსაქმებელთან ურთიერთობის
სამმართველოში და ასევე იქნება მომავალი თვის ანგარიშშიც ასახული.

უკუკავშირი შეგროვდება შემდეგი მიზნით:
ღონისძიების ორგანიზების ხარისხით კმაყოფილება
დამსაქმებლის სამუშაოს მაძიებლებით კმაყოფილება
ვიზიტორთა რაოდენობა ვინც გასაუბრება გაიარა

62
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I სისტემის პირველი გვერდი

worknet.gov.ge-ის აკრეფის შემდეგ პირველ გვერდზე გამოჩნდება სამი ღილაკი ,,ჩაერთე“,
,,ვაკანსია“და „ გაიგე მეტი“

დაჭერის

1.ღილაკის
განთავსებულია

მიმდინარე

ვაკანსიები.

შემდეგ

გაიხსნება

აღნიშნული

გვერდი

ვაკანსიები

რომელშიც

გასაჯაროებულია

დამსაქმებლების მიერ.
სისტემაში შესულ მომხმარებელს შეეძლება დაათვალიეროს ვაკანსიისა და ორგანიზაციის
შესახებ ინფორმაცია, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
ნებისმიერი ღილაკის გააქტიურებით გამოდის ფანჯარა ინფორმაციით

„ქმ ე დე ბ ი ს
ან

შე ს ა ს რულე ბ ლა დ

გთხ ოვ თ

გა ი ა როთ

ავ ტორი ზა ც ი ა

და რე გ ი ს ტრი რდე თ Worknet - ში “

„ დარეგისტრირდით“ ღილაკზე დაჭერით სისტემა გადადის რეგისტრაციის გვერდზე.
2.ღილაკის

დაჭერის შემდე ჩაიშლება გვერდი, სადაც განთავსებულია

სისტემის შესახებ სრული ინფორმაცია.
სისტემაში შესულ მომხმარებელს შეეძლება დაათვალიეროს და გაიგოს სისტემის შესახებ
ინფორმაცია, გაეცნოს სტატისტიკურ მონაცემებს.
გვერდის ბოლოს განთავსებულია ღილაკები „ჩაერთე“ და „ვაკანსიები“ საიდანაც
შეგიძლიათ სისტემაში ჩართვა ან გამოქვეყნებული ვაკანსიების დათვალიერება.
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II სისტემაში რეგისტრაცია

სისტემაში რეგისტრაცია შესაძლებელია

სამი მეთოდით: პირადი ინფორმაციით,

ელექტრონული ფოსტით და ID ბარათით.

რეგისტრაციისაათვის სამი მითითებელი მეთოდიდან აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი
მეთოდი.

1. ა) სისტემაში რეგისტრაციის პირველი მეთოდი
„ პირადი ინფორმაცია“ - ამ ველის არჩევის შემთხვევაში ჩამოიშლება ფანჯარა
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პირველადი რეგისტარციისათვის საჭიროა დააჭიროთ ღილაკს „რეგისტრაცია“. რის
შემდეგაც გამოჩნდება სარეგისტრაციო ველები.

ფოტოზე ნაჩვენები ყველა ველი ივსება ხელით.იხელმძღვანელეთ პირადობის მოწმობაში
ასახული მონაცემების მიხედვით

(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და დაბადების

თარიღი) - საკონტაქტო მონაცემებიდან ელექტრონული ფოსტა, მობილური ტელეფონი,
მისამართი ერთ - ერთის მითითება სავალდებულოა. (მეთოდი ელექტონული ფოსტით
რეგისტრაციისას ეს ველი სავალდებულოა)
სისტემაში რეგისტრაციისათვის და უსაფრთხოებისათვის საჭიროა პაროლის მითითება.
სავალდებულო ველების შევსების შემდეგ, თქვენ უნდა გაეცნოთ დამატებით ფანჯარაში
წარმოდგენილ ინფორმაციას, სისტემაში ქცევის წესებისა და ხელშეკრულების პირობების
შესახებ. „ხელშეკრულების პირობების“ გაცნობის შემდეგ სავალდებულოა ღილაკის
„ვეთანხმები ზემოთ მოცემულ ტექსტს“ მონიშვნა.

იმ შემთხვევაში თუ გსურთ სისტემამ ინფორმაცია გამოგიგზავნოს ელ.ფოსტაზე
მონიშნეთ ღილაკი „ვეთანხმები ელექტრონული ფოსტია მიღებას“. ღილაკის მონიშვნა არ
არის სავალდებულო.
იმისთვის რომ მოხდეს თქვენს მიერ შეტანილი მონაცემების რეგისტრაცია, დააჭირეთ
ღილაკს „რეგისტრაცია“. თქვენს მიერ შეტანილი მონაცემები ავტომატურ რეჟიმში გადამოწმდება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში.
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თუ თქვენ არასწორად მიუთითებთ პირად ინფორმაციას, სისტემა წითლად მოგინიშნავთ
იმ

ველებს,

რომელი

მონაცემის

იდენტიფიცირებაც

ვერ

მოხერხდა

სერვისების

განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზასთან და შესაბამისად, თქვენ ვერ გააგრძელებთ
რეგისტრაციას.
რეგისტრაციის წარმატებულად გავლის შემდეგ თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას თქვენს
მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე ან ელ.ფოსტაზე (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში)
იმ შემთხვევაში თუ უკვე დარეგისტრირებული ხართ მეთოდით „პერსონალური
მონაცემები“ ველის ჩამოშლის შემდეგ პირველ გრაფაში შეგყავთ პირადი ნომერი,
მეორეში - თქვენს მიერ არჩეული პაროლი და ღილაკზე „შესვლა“დაჭერით შედიხართ
სისტემაში.

-ღილაკი „დაიმახსოვრე“ მეშვეობით თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ ყოველ მომდევნო
შესვლაზე განმეორებით არ შეიყვანოთ მონაცემები.

-ღილაკი „პაროლის აღდგენა“იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დაგავიწყდათ უსაფრთხოების
პაროლი, დააჭირეთ ღილაკს „პაროლის აღდგენა“ რომლის შემდეგ გამოდის ფანჯარა:

სავალდებულოა პირადი ნომრის

აკრეფა, შემდეგ აირჩიეთ შეტყობინების მისაღებად

თქვენთვის სასურველი ვარიანტი : „ელფოსტა“ ან „ტელეფონი“, რომლის არჩევის შემდეგ
გამოჩნდება ფანჯარა:

შეტყობინების მიღების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „პაროლის ცვლილება“. ჩაწერეთ
შეტყობინების სახით შემოსული უსაფრთხოების კოდი და ახალი პაროლი.
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თქვენს ეკრანზე გამოჩნდება წარწერა

დააჭირეთ ღილაკს დახურვა. თქვენ შეგიძლიათ ახალი პაროლით თავიდან სცადოთ
სისტემაში შესვლა.

ბ) სისტემაში რეგისტრაციის მეორე მეთოდი
„რეგისტრაცია ელექტრონული ფოსტით“

ამ ღილაკზე დაწკაპუნებით ჩამოიშლება შემდეგი ფანჯარა:

იმ შემთხვევაში თუ უკვე დარეგისტრირებული ხართ, მეთოდით „ელექტრონული
ფოსტა“ პირველ ფანჯარაში შეგყავთ ელ.ფოსტა, მეორეში - თქვენს მიერ არჩეული
პაროლი და „შესვლა“ ღილაკზე დაჭერით შედიხართ სისტემაში.
ღილაკების: პირველადი რეგისტრაცია, „დაიმახსოვრე“ და „პაროლის აღდგენა“ მიყევით
ლინკს (ინფორმაცია იხ.)
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გ) სისტემაში რეგისტრაციის მესამე მეთოდი:
გ) ID ბარათით რეგისტრაციის შემთხვევაში თქვენს კომპიუტერში უნდა შეაერთოთ
ბარათის წამკითხველი. აუთენტიფიკაცია ავტომატურად ხორციელდება.

თქვენს მიერ შეტანილ მონაცემებს პროგრამა ავტომატურ რეჟიმში გადაამოწმებს
სახელმწიფო სერვისებს განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში. რეგისტრაციის
წარმატებულად გავლის შემდეგ, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას თქვენს მიერ მითითებულ
ტელეფონის ნომერზე.
რეგისტრაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ გამოდის ფანჯარა შეტყობინებით
„თქვენ წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია“

ღილაკი „ჩაერთე“-ს დაჭერის შემდეგ სისტემა გადადის როლის არჩევის გვერდზე, სადაც
რეგისტრირებული მომხმარებელი თავად ირჩევს რომელი როლით სურს მომსახურების
მიღება.

III-როლის არჩევა.

რეგისტრაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ ან თუ უკვე დარეგისტრირებული
ხართ, ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, სისტემა გადადის როლის არჩევის გვერდზე,
სადაც გააქტიურებულია დამსაქმებლისა და პროფესიუნალი/სამსახურის მაძიებლის
როლები.

საინფორმაციაო ველი
•

გთხოვთ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი როლი, რომლითაც გსურთ მომსახურების მიღება.

•

როლის ცვლილება შესაძლებელია თქვენი სურვილის მიხედვით
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გვერდზე

სადაც

განლაგებულია

საინფორმაციო

ტექსტები

მაუსის

მიტანით

შესაძლებელია თქვენს მიერ არჩეულ როლში გადასვლა, ასევეზედა მარცხენა კუთხეში
არსებულ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ ჩამოიშლება სისტემაში არსებული როლები, ასევე
როლის არჩევა.
თუ თქვენ ეძებთ სამსახურს, მაშინ აირჩიეთ პროფესიონალი სამუშაოს მაძიებლის როლი.
თუ თქვენ ეძებთ სასურველ კადრს აირჩიეთ დამსაქმებლის როლი.

III გვერდის მართვა
ასევე მარჯვენა ზედა კუთხეში განთავსებულია მართვის პარამეტრები ე. წ. ” ხრახნი“,
რომელიც დაგეხმარებათ უფრო მარტივად მართოთ თქვენი გვერდი.

ე.წ. „ხრახნის“ ჩამოშლის დროს გამოჩნდება შემდეგი ველები:

პროფილი- დაწკაპების შემთხვევაში გადადიხართ თქვენი პროფილის გვერდზე.
რეზიუმე-დაწკაპების შემთხვევაში გამოჩნდება რეგისტრაციის დროს თქვენს მიერ
გასაჯაროებული ინფორმაცია.
ხელშეკრულება - წარმოადგენს სააგენტოს ადამომომხმარებელს შორის ელექტრონულად
გაფორმებულ ხელშეკრულებას. დოკუმენტს გააჩნია იურიდიული ძალა, რომლის
ამობეჭდვა შესაძლებელია.
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უსაფრთხოების პარამეტრები - მოიცავს იდენტიფიკაციის მეთოდსა და თქვენს უცვლელ
მონაცემებს.

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
დაბადების თარიღი

ტელეფონის ნომერი

შესაბამის ველებში მითითებული იქნება ის მონაცემები, რომლითაც დარეგისტრირდით
სისტემაში. აქვე შეგიძლიათ შეცვალოთ სისტემაში შესვლის პარამეტრები. მაგ: თუ თქვენ
დარეგისტრირდით „პირადი ინფორმაციით“ შეგიძლიათ შეცვალოთ “Email/ Password” ან
„ID ბარათით“ ღილაკზე „შენახვა“ დაჭერით და გამოჩნდება ფანჯარა :

ღილაკი „დასრულება“ დაჭერის შემთხვევაში პარამეტრები შეიცვლება. თქვენ მიიღებთ
შეტყობინებას პარამეტრების შეცვლის შესახებ.

ანგარიშის მართვა - აქ თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ანგარიში ანუ თუ თქვენ
გსურთ, რომ თქვენი გვერდი გახადოთ პასიური დააჭირეთ ღილაკს „ანგარიშის
დეაქტივაცია“.
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გამოჩნდება ფანჯარა:

ღილაკზე „დეაქტივაცია“ დაჭერის შემდეგ, თქვენ გამოგეგზავნებათ შეტყობინება თქვენი
ანგარიშის პასიურ დონეზე გადასვლის შესახებ, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები:

თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ თქვენი ანგარიში ისევ გახდეს აქტიური, დააჭერთ ღილაკს
„ანგარიშის აქტივაცია“.

ანგარიშის გააქტიურების შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას თქვენ მიერ
მითითებულ ტელეფონზე.
იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ, რომ გააუქმოთ თქვენი ანგარიში, დააჭირეთ ღილაკს
„რეგისტრაციის გაუქმება“, გამოჩნდება
ფანჯარა:

დააჭირეთ ღილაკს „გაუქმება“, თქვენი ანგარიშის გაუქმების შესახებ მიიღებთ შეტყობინებას ტელეფონზე.

პაროლის ცვლილება - თუ თქვენ გსურთ შეცვალოთ თქვენი პაროლი, ფოტოზე ნაჩვენები ინსტრუქციის მიხედვით იმოქმედეთ.
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მონაცემების შეყვანის შემდეგ გამოჩნდება ეკრანზე შემდეგი შეტყობინება:

ველი „გასვლა“- ამ ღილაკზე დაჭერით თქვენ ტოვებთ სისტემას.

IV როლი - „პროფესიონალი

სამუშაოს მაძიებელი“

1. მთავარი გვერდი.

როლის „პროფესიონალი სამუშაოს მაძიებელი“ არჩევის

შემდეგ, სისტემაგადადის

პროფილის გვერდზე. სადაც ეკრანის ზედა ნაწილში ჩნდება ღილაკები:

პროფილი - მოიცავს მაძიებლის პროფილს, სადაც შესულია დეტალური ინფორმაცია,
რეზუმეს, CV-ს და სტატუსის მართვის შესახებ.
ვაკანსიები - ეს გვერდი საშუალებას გაძლევთ გამოიწეროთ ან მოიძიოთ თქვენთვის
სასურველი ვაკანსია.
საჭირო ინფორმაცია - განთავსებულია სიახლეები და ნორმატიული აქტები.
სტატისტიკა - თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას სისტემაში არსებული მდგომარეობის
შესახებ.
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2. მაძიებლის პროფილი
ა) პროფილის გვერდები
პირველადი რეგისტრაციისას, ზემოთ აღნიშნული ღილაკებიდან გააქტიურებულია
მხოლოდ „პროფილის“ გვერდი, რომლის შევსების შემდეგ, სისტემა მომხმარებელს
საშუალებას მისცემს ისარგებლოს სხვა ფუნქციებით.

პროფილის პირველი გვერდი
გააქტიურებული „პროფილის“ გვერდზე მარცხენა ზედა კუთხეში განლაგებულია ოთხი
ღილაკი:

1. „პროფილზე“ დაწკაპებით მიიღებთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაციას. გაიგებთ რა
არის პროფილი რა განსხვავებაა CV-სა და რეზიუმეს შორის, როგორ შეგიძლიათ მართოთ
თქვენი პროფილი.
2.„რეზუმე“ ზე დაწკაპებით ნახავთ რა ინფორმაცია გაქვთ გასაჯაროებული სხვა სისტემის
მომხმარებლისათვის.
3.CV-ზე დაწკაპებით

ნახავთ თქვენს მიერ შექმნილ CV-ს ვარიანტებს, საიდანაც

შეგეძლებათ მათი რედაქტირება, ამობეჭდვა და გაგზავნა.
4.„სტატუსის მართვა“- ზე

დაწკაპებით ამ ღილაკის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ

მართოთ სისტემაზე თქვენი პროფილის ხელმისაწვდომობა.
პროფილის გვერდზე ღილაკების ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო ფანჯარა:

აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულია პროგრეს ბარი (პროცენტული მაჩვენებელი), რომელიც ეტაპობრივად ივსება პროფილის შევსების პარალელურად

პროგრეს ბარის ქვემოთ განთავსებულია განმარტებები, თუ რა არის პროფილი, რეზიუმე
და როგორ გავაგზავნოთ CV.
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ქვემოთ განთავსებულია გასაჯაროვების ღილაკის განმარტება:

თქვენ შეგიძლიათ ღილაკის

მეშვეობით მართოთ თქვენი პროფილის რა ინფორმცია

გსურთ გახადოთ საჯარო ან სულაც მიუწვდომელი.
გასაჯაროების ღილაკის ქვემოთ, განთავსებულია პროფილის გვერდების მაჩვენებლები,
რომელიც მიუთითებს პროფილში შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე

რომელ

გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.

აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულია თქვენი პერსინალური მონაცემები (სახელი, გვარი,
დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი და სქესი) რომელიც ავტომატურად გადმოდის
რეგისტრაციის გვერდიდან.

რაც შეეხება წონასა და სიმაღლეს - ამ ველების შევსება ნებაყოფლობითია და ივსება
ხელით.
როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები, ზოგიერთ ველებს აქვთ გასაჯაროების

„

“ ღილაკი,

რომელსაც თქვენ თავად მართავთ. თვითონ იღებთ გადაწყვეტილებას რა ინფორმაცია
გადავიდეს „რეზუმეში“ და გახდეს საჯარო სისტემის სხვა მოხმარებლებისათვის.
თქვენი დაბადების თარიღის გასაჯაროების შემთხვევაში რეზიუმეში გადადის თქვენი
ასაკი. ხოლო პირადი ნომრის, წონისა და სიმაღლის გასაჯაროება შეუძლებელია.
საკონტაქტო ინფორმაციის პირველივე

ველში ავტომატურად გამოდის

თქვენი რე-

გისტრაციის მისამართი;
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იმ შემთხვევაში თუ თქვენი რეგისტრაციის მისამართი

ემთხვევა თქვენს ფაქტობრივ

საცხოვრებელ მისამართს, მაშინ აჭერთ ღილაკს „ იგივე მისამართი “

და პროგრამა ავტომატურად გადმოიტანს რეგისტრაციის მისამართს.
მაგრამ თუ თქვენი რეგისტრაციის მისამართი არ ემთხვევა თქვენს ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართს, მაშინ საჭიროა „საკონტაქტო ინფორმაციის“ ყველა ველის ხელით
შევსება.
ფაქტობრივი მისამართის ქვემოთ

ჩანს ორი ღილაკი: „საქართველო“ და „საზღვარ-

გარეთი“.
„საქართველოს“ არჩევის შემთხვეევაში თქვენ გამოგიჩნდებათ ველი: „რეგიონი“ და
„რაიონი“, რომელთა შევსება სავლდებულოა. რეგიონის მითითებით ჩამოიშლება შესაბამისი რაიონი.

თუ თქვენ ცხოვრობთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მონიშნავთ ღილაკს“ საზღვარგარეთი“ და ჩამოიშლება სახელმწიფოები. ხოლო ქალაქის ველს შეავსებთ ხელით.

რაც შეეხება ქვემოთ ნაჩვენებ „დამატებითი“ ველს, მისი შევსება ნებაყოფლობითია და
შეგიძლიათ მიუთითოთ სრული მისამართი.
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ტელეფონი, მობილური, ელფოსტა და სხვა - რეგისტრაციის დროს მითითებული
ინფორმაცია გადმოდის ავტომატურად. ინფორმაცია არ არის საჯარო.

შენახვის ან შემდეგ გვერდზე გადასვლის შემთხვევაში სისტემა გატყობინებთ თუ
რომელიმე ველი დარჩა შესავსები, ამ დროს ის ველი წითლდება. აღნიშნული ველების
შევსება სავალდებულოა. (იხ.სურ.)

გვერდის ბოლოს ჩანს აღმნიშვნელი ღილაკი:

ღილაკზე „შეავსე მეტი“ დაჭერით გეძლევათ შესაძლებლობა გადახვიდეთ პროფილის
შემდეგ გვერდზე.

პროფილი - გვერდი მე-2

აღნიშნულ გვერდზე, განთავსებულია

პროგრეს ბარი (პროცენტული მაჩვენებელი),

რომელიც ეტაპობრივად ივსება პროფილის შევსების პარალელურად

პროგრეს ბარის ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო მაჩვენებლი

თქვენ შეგიძლიათ ღილაკის

მეშვეობით მართოთ თქვენი პროფილის რა ინფორმცია

გსურთ გახადოთ საჯარო ან სულაც მიუწვდომელი.
გასაჯაროვების ღილაკის ქვემოთ, განთავსებულია პროფილის გვერდების მაჩვენებლები,
რომელიც მიუთითებს პროფილში შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე

რომელ

გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.
პროფილის მეორე გვერდზე

განთავსებულია შემდეგი საინფორმაციო ველები:

1. განათლება:
ა) ფორმალური განათლების მიღწეული დონე;
ბ)მიღებული განათლება;
2. ენების ცოდნა;
3. ინფორმაცია კომპიუტერული პროგრამების შესახებ
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განათლება:
ფორმალური განათლების მიღწეული დონე.ველის შევსება სავალდებულოა. ველს აქვს
გასაჯაროების
ღილაკი.

აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია:

რომელშიც განთავსებულია განათლების მიღწეული დონე, საიდანაც თქვენ შეგიძილიათ
მხოლოდ ერთი ჩანაწერის მონიშვნა.

ინფორმაცია მიღებული განათლების შესახებ:
იმისათვის, რომ შეიტანოთ დეტალური ინფორმაცია მიღებული განათლების შესახებ,
პირველ რიგში სავალდებულოა ღილაკ

-ის გააქტიურება.

თუ ფორმალური განათლების მიღწეულ დონეში არჩეული გაქვთ ერთ-ერთი: უმაღლესი
(დასრულებული)

ბაკალავრი,

მაგისტრი,

მაგისტრთან

გათანაბრებული;

დოქტურანტურა. მიღებული განათლების ქვეშ ღილაკი

-ის დაჭერის

შემთხვევაში ჩამოიშლება:

თუ ფორმალური განათლების მიღწეულ დონეში არჩეული გაქვთ ერთ-ერთი: უმაღლესი(დაუსრულებელი),უმაღლესი

საგანმანათლებლო

დაწესებულების

სტუდენტი,

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტი, საშუალო ტექნიკური ან
პროფესიული განათლება. მიღებული განათლების ქვეშ ღილაკი
შემთხვევაში ჩამოიშლება:
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-ის დაჭერის



თუ ფორმალური განათლების მიღწეულ დონეში არჩეული გაქვთ ერთ-ერთი: საშუალო
სკოლა (დასრულებული), საშუალო სკოლა (დაუსრულებელი,) დაწყებითი განათლება,
მიღებული განათლების ქვეშ ღილაკი

-ის დაჭერის შემთხვევაში ჩამოიშლება:

დეტალური ინფორმაციის შევსება იწყება მიღებული განათლების დონის (სახეობის)
შესაბამისად.
1. უმაღლესი განათლება
უმაღლესი განათლების - არჩევის შემთხვევაში ჩამოიშლება დამატებითი ველები, სადაც
ნაწილი ველების შევსება სავალდებულოა.

საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება - ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი).
პირველი ორი ასოს აკრეფის შემდეგ, ჩამოშლილი მონაცემებიდან შესაძლებელია
მოინიშნოს სასურველი მონაცემი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ველის
სავალდებულოა

შევსება

საგანმანათლებლო დაწესებულების ადგილ-მდებარეობა: საქართველო /საზღვარგარეთი
უნდა მოინიშნოს ერთ-ერთი (ერთ-ერთის მონიშვნა სავალდებულოა). იმ შემთხვევაში
თუ მოინიშნა ადგილმდებარეობა
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- საქართველოს ველის
- ღილაკის მონიშვნისას გაიხსნება სამიველი: რეგიონი, რაიონი
და დამატებითი ინფორმაციის ველი

რეგიონის ველის და რაიონის შევსება სავალდებულოა.
დამატებიბითი ინფორმაციის ველში მონაცემები ივსება ხელით (მაგ. ქალაქი, ქუჩა,
სოფელი დაა.შ.). აღნიშნული ველის შევსება არ არის სავალდებულო.
- საზღვარგარეთის ველის

- ღილაკის მონიშვნისას გაიხსნება ორი ველი:

სახელმწიფო - ჩამოიშლება UN-ის მიერ აღიარებული ქვეყნების ჩამონათვალია-ჰმდე,
ველის შევსება სავალდებულოა. ქალაქი - თავისუფალი ველი ივსება ხელით.
დამატებითი ინფორმაციის ველში მონაცემები ივსება ხელით (მაგ. ქალაქი, ქუჩა,
სოფელი დაა.შ.). ამ ველების შევსება არ არის სავალდებულო.
სწავლის პერიოდი - დაწყება, დამთავრება (თვე/წელი). (ჩამოიშლება ჩამონათვალი)
ველის შევსება სავალდებულოა.

შემდეგი ველებიაღწერს მიღებული განათლების მიმართულებას, სპეციალობას და
სპეციალიზაციას რომელიც კლასიფიცირებულია განათლების ეროვნული სტანდარტების
მიხედვით.

მიმართულება - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია.თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ
ერთ ერთი ვარიანტი ველის შევსება სავალდებულოა
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სპეციალობა - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთ
ერთი ვარიანტი ველის შევსება სავალდებულოა
სპეციალიზაცია - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ
ერთ ერთი ვარიანტი ველის შევსება სავალდებულოა
აღნიშნული ველების შევსების შემდეგ შგიძლიათ სურვილის შემთხვევაში ჩაწეროთ
დოკუმენტით მინიჭებული კვალიფიკაცია

ძირითადი სპეციალობა - ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი). პირველი
ორი ასოს აკრეფის შემდეგ, სისტემა გთავაზობთ ვარიანტებს. ჩამოშლილი
ვარიანტებიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მონაცემი (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) ან შეავსოთ ხელით. ველის შევსება არ არის სავალდებულო
მინიჭებული კვალიფიკაცია -

ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი).

პირველი ორი ასოს აკრეფის შემდეგ, სისტემა გთავაზობთ ვარიანტებს. ჩამოშლილი
ვარიანტებიდან
შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მონაცემი (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) ან შეავსოთ ხელით. ველის შევსება არ არის სავალდებულო.
აკადემიური ხარისხი - ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი). ველს აქვს
ჩამოშლის ფუნქცია. ფანჯარაში მოცემულია აკადემიური ხარისხის 4 დონე, საიდანაც
თქვენ შეგიძილიათ მხოლოდ ერთი ჩანაწერის მონიშვნა:

ველის შევსება სავალდებულოა

ინფორმაციის სრულად შევსების შემდეგ, მოცემულია შენახვის
და გაუქმების
ღილაკი. გაუქმების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, იშლება შევსებული ინფორმაცია.შენახვის
დროს თუ რომელიმე ველი დაგვრჩა შესავსები, ამ დროს ის ველი წითლდება. ეს ნიშნავს,
რომ ველის შევსება სავალდებულოა. (იხ.სურ.)
ღილაკზე „გაუქმება“დაჭერის შემდეგ, იშლება შევსებული ინფორმაცია. ღილაკზე
„შენახვა“დაჭერის შემთხვევაში, ინფორმაცია ინახება შეკუმშული სახით და პროგრამა
გაცნობებთ ინფორმაციის წარმატებით შენახვის შესახებ.
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ღილაკი

ჩნდება მას შემდეგ, რაც მოხდება ინფორმაციის შენახვა.

ღილაკი „რედაქტირება“-ს საშუალებით, შესაძლებელია უკვე დასრულებულ (შენახულ)
ველებში შევიტანოთ ცვლილება.
ღილაკი

გამოყენებით გამოჩნდება ახალი ფანჯარა, რომლის დადასტურების

შემდეგ, შესაძლებელია შენახული (შეკუმშული) ინფორმაციის წაშლა.

აღნიშნული ღილაკის - საშუალებით შესაძლებელია დავამატოთ ახალი ინფორმაცია;

2. პროფესიული განათლება
პროფესიული განათლება - (პროფესიული სასწავლებელი, ტექნიკუმი, კოლეჯი ან მისი
ექვივალენტი)- არჩევის შემთხვევაში, ჩამოიშლება დამატებითი ველები, სადაც ნაწილი
ველების შევსება სავალდებულოა.

საგანმანათლებლო დაწესებულების

დასახელება - ინფორმაცია შედის ხელით

(თავისუფალი ველი). პირველი ორი ასოს აკრეფის შემდეგ სისტემა გთავაზობთ
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ვარიანტებს, ჩამოშლილი ვარიანტებიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მონაცემი
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან შეავსოთ ხელით. ველის შევსება სავალდებულოა.

საგანმანათლებლო დაწესებულების ადგილ-მდებარეობა: საქართველო /საზღვარგარეთი
უნდა მოინიშნოს ერთ-ერთი (ერთ ერთის მონიშვნა სავალდებულოა). იმ შემთხვევაში
თუ მოინიშნა ადგილმდებარეობა

- საქართველოს ველის - ღილაკის მონიშვნისას გაიხსნებასამიველი: რეგიონი, რაიონი
და დამატებითი ინფორმაციის ველი რეგიონის და რაიონის ველის შევსება
სავალდებულოა

დამატებითი ინფორმაციის ველში მონაცემები ივსება ხელით (მაგ. ქალაქი, ქუჩა, სოფელი
დაა.შ.). აღნიშნული ველის შევსება არ არის სავალდებულო.
- საზღვარგარეთის ველის

- ღილაკის მონიშვნისას გაიხსნება ორი ველი:

სახელმწიფო - ჩამოიშლება UN-ის მიერ აღიარებული ქვეყნების ჩამონათვალია-ჰმდე,
ველის შევსება სავალდებულოა. ქალაქი - თავისუფალი ველი ივსება ხელით. დამატებითი
ინფორმაციის ველში, მონაცემები ივსება ხელით (მაგ. ქალაქი, ქუჩა, სოფელი დაა.შ.). ამ
ველების შევსება სავალდებულო არ არის.
სწავლის პერიოდი - დაწყება, დამთავრება (თვე/წელი).
თვე - (ჩამოიშლება ჩამონათვალი) - (ჩამოიშლება ჩამონათვალი) ველის შევსება სავალდებულოა.
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შემდეგი ველები განსაზღვრავს მიღბული განათლების მიმართულებას, სპეციალობას და
სპეციალიზაციას რომელიც კლასიფიცირებულია განათლების ეროვნული ტანდარტების
მიხედვით.

მიმართულება - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია. პირველი ორი ასოს აკრეფის
შემდეგ სისტემა გთავაზობთ ვარიანტებს, ჩამოშლილი ვარიანტებიდან შეგიძლიათ
აირჩიოთ სასურველი მონაცემი. ინფორმაცია მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში
შეიძლება გახდეს საჯარო.

სპეციალობა - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთ
ერთი ვარიანტი ველის შევსება არ არის სავალდებულო

სპეციალიზაცია - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ
ერთ ერთი ვარიანტი ველის შევსება არ არის სავალდებულო

ძირითადი პროფესია - ველში ატვირთულია ეროვნული პროფესიული სტანდარტების
კვალიფიკაციათა ჩამონათვალი საიდანაც უნდა აირჩიოთ პროფესიის სახე. ველის
შევსება სავალდებულოა.
მინიჭებული კვალიფიკაცია - ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი). ველის
შევსება სავალდებულოა.
ინფორმაციის სრულად შევსების შემდეგ, მოცემულია შენახვის

და გაუქმების

ღილაკი. გაუქმების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, იშლება შევსებული ინფორმაცია.
შენახვის დროს თუ რომელიმე ველი დაგვრჩა შესავსები, ამ დროს ის ველი წითლდება.
ეს ნიშნავს, რომ ველის შევსება სავალდებულოა. (იხ.სურ.)ღილაკზე „შენახვა“ დაჭერის
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შემთხვევაში, ინფორმაცია ინახება

შეკუმშული სახით და პროგრამა გაცნობებთ

ინფორმაციის წარმატებით შენახვის შესახებ.
ღილაკი

ჩნდება მას შემდეგ, რაც მოხდება ინფორმაციის შენახვა.

რედაქტირება ღილაკის საშუალებით, შესაძლებელია უკვე დასრულებულ (შენახულ)
ველებში შევიტანოთ ცვლილება.
ღილაკი

გამოყენებით გაგვიჩნდება ახალი ფანჯარა, რომლის და-

დასტურების შემდეგ, შესაძლებელია შენახული (შეკუმშული) ინფორმაციის წაშლა.

3. ტრენინგები - არჩევის შემთხვევაში, ჩამოიშლება დამატებითი ველები. სადაც ნაწილი
ველების შევსება სავალდებულოა.
ტრენინგის განმახორციელებლის დასახელება - ინფორმაცია შედის ხელით. პირველი
ორი ასოს აკრეფის შემდეგ სისტემა გთავაზობთ ვარიანტებს, ჩამოშლილი ვარიანტებიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მონაცემი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან
შეავსოთ ხელით.ველის შევსება სავალდებულოა.

საგანმანათლებლო დაწესებულების ადგილ-მდებარეობა: საქართველო /საზღვარგარეთი
უნდა მოინიშნოს ერთერთი (ერთერთის მონიშვნა სავალდებულოა). იმ შემთხვევაში თუ
მოინიშნა ადგილმდებარეობა

- საქართველოს ველის
- ღილაკის მონიშვნისას გაიხსნებასამიველი: რეგიონი,
რაიონიდადამატებითიინფორმაციისველი.

რეგიონის და რაიონის ველის შევსება სავალდებულოა. დამატებითი ინფორმაციის ველში
მონაცემები ივსება ხელით (მაგ. ქალაქი, ქუჩა, სოფელიდაა.შ.). აღნიშნული ველის შევსება
არ არის სავალდებულო.
- საზღვარგარეთის ველის

- ღილაკის მონიშვნისას გაიხსნება ორი ველი:
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სახელმწიფო - ჩამოიშლება UN-ის მიერ აღიარებული ქვეყნების ჩამონათვალია-ჰმდე,
ველის შევსება სავალდებულოა. ქალაქი - თავისუფალი ველი ივსება ხელით.
დამატებითი ინფორმაციის ველში მონაცემები ივსება ხელით (მაგ. ქალაქი, ქუჩა,
სოფელი და ა.შ.). ამ ველების შევსება სავალდებულო არ არის.
სწავლის პერიოდი - დაწყება
თვე - (ჩამოიშლება ჩამონათვალი) - წელი - (ჩამოიშლება ჩამონათვალი)
ველის შევსება სავალდებულოა.

ტრენინგის თემატიკა -ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი). ველის შევსება
სავალდებულოა.

ინფორმაციის სრულად შევსების შემდეგ, მოცემულია შენახვის
და გაუქმების
ღილაკი. გაუქმების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, იშლება შევსებული ინფორმაცია.შენახვის
დროს თუ რომელიმე ველი დაგვრჩა შესავსები, ველი წითლდება. ეს ნიშნავს, რომ ველის
შევსება სავალდებულოა. (იხ.სურ.) გაუქმების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, იშლება
შევსებული ინფორმაცია. შენახვის ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში, ინფორმაცია ინახება
შეკუმშული სახით და პროგრამა გაცნობებთ ინფორმაციის წარმატებით შენახვის შესახებ.

ღილაკი

ჩნდება მას შემდეგ, რაც მოხდება ინფორმაციის შენახვა.

რედაქტირება ღილაკის საშუალებით, შესაძლებელია უკვე დასრულებულ (შენახულ)
ველებში შევიტანოთ ცვლილება.
ღილაკი

გამოყენებით გაგვიჩნდება ახალი ფანჯარა, რომლის დადასტურების

შემდეგ, შესაძლებელია შენახული (შეკუმშული) ინფორმაციის წაშლა.
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არაფორმალური განათლება
არაფორმალური განათლება (პროფესია, კვალფიკაცია) - ველი გამოიყენება, იმ პროფესიების დასაფიქსირებლად, რომელიც მომხმარებელმა შეისწავლა საგან-მანათლებლო
დაწესებულებებისგან დამოუკიდებლად და იმკვალიფიკაციების აღსანიშნავად, რომლებიც გამოცდილებით დააგროვა. ველის არჩევის შემთხვევაში ჩამოიშლება დამატებითი
ველებისა დაცყველა ველის შევსება სავალდებულოა.

პროფესია/კვალიფიკაცია - ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი). პირველი
ორი ასოს აკრეფის შემდეგ სისტემა გთავაზობთ ვარიანტებს, ჩამოშლილი ვარიანტებიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მონაცემი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
ან შეავსოთ ხელით.
ველის შევსება სავალდებულოა

საქმიანობა - ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი). პირველი ორი ასოს აკრეფის
შემდეგ სისტემა გთავაზობთ ვარიანტებს, ჩამოშლილი ვარიანტებიდან შეგიძლიათ
აირჩიოთ სასურველი მონაცემი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან შეავსოთ ხელით.
აღნიშნული ველის შევსება აუცილებელია

ინფორმაციის სრულად შევსების შემდეგ, მოცემულია შენახვის
და გაუქმების
ღილაკი. გაუქმების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, იშლება შევსებული ინფორმაცია.შენახვის
დროს თუ რომელიმე ველი დაგვრჩა შესავსები, ამ დროს ის ველი წითლდება. ეს ნიშნავს,
რომ ველის შევსება სავალდებულოა. (იხ.სურ.)
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ღილაკი

ჩნდება მას შემდეგ, რაც მოხდება ინფორმაციის შენახვა.

რედაქტირება ღილაკის საშუალებით, შესაძლებელია უკვე დასრულებულ (შენახულ)
ველებში შევიტანოთ ცვლილება.
ღილაკი

გამოყენებით გაგვიჩნდება ახალი ფანჯარა, რომლის დადასტურების

შემდეგ, შესაძლებელია შენახული (შეკუმშული) ინფორმაციის წაშლა.

ენებისცოდნა:
სახელმწიფო ენის და ცოდნის დონის ველის შევსება სავალდებულოა. თქვენ შეგიძლიათ
ღილაკის

მეშვეობით მართოთ თქვენი პროფილის რა ინფორმცია გსურთ გახადოთ

საჯარო ან სულაც მიუწვდომელი.

სახელმწიფო ენა - ცოდნის დონე განისაზღვრება 5 კრიტერიუმით: არ ვფლობ, ცუდად,
საშუალოდ, კარგად, თავისუფლად.
არ ვფლობ ნიშნავს - არ მესმის, ვერ ვმეტყველებ, ვერ ვწერ, ვერ ვკითხულობ.
ცუდად ნიშნავს - მესმის, ვერ ვმეტყველებ, ვერ ვწერ, ვერ ვკითხულობ.
საშუალოდ ნიშნავს - მესმის, ვმეტყველებ, ვერ ვწერ, ვერ ვკითხულობ.
კარგად ნიშნავს - მესმის, ვმეტყველებ, ვკითხულობ, ვერ ვწერ.
თავისუფლად ნიშნავს- არ მაქვს შეზღუდვა.
უცხო ენების ველის შევსება ნებაყოფლობითია. ენის ცოდნის დონე, განისაზღვრება 4
კრიტერიუმით.
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- თავისუფლად ნიშნავს- არ მაქვს შეზღუდვა.
- კარგად ნიშნავს - მესმის, ვმეტყველებ, ვკითხულობ, ვერ ვწერ.
- საშუალოდ ნიშნავს - მესმის, ვმეტყველებ, ვერ ვწერ, ვერ ვკითხულობ.
- ცუდად ნიშნავს - მესმის, ვერ ვმეტყველებ, ვერ ვწერ, ვერ ვკითხულობ.

ინფორმაცია კომპიუტერული პროგრამების შესახებ

ველი წარმოადგენს მონიშვნის 2 ღილაკს დიახ/არა. დიახ პასუხის შემთხვევაში, მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა შეავსოს შესაბამისი ველი, რომლის შევსება სავალდებულოა.
ღილაკს „პროგრამა“ აქვს ჩამოშლი ფუნქცია (ჩამოიშლება კომპიუტერული პროგრამების
ჩამონათვალი). კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის დონე, განისაზღვრება 2 კრიტერიუმით: საშულო და კარგი.

თქვენ შეგიძლიათ ღილაკის

მეშვეობით მართოთ

თქვენი პროფილის რა ინფორმცია გსურთ გახადოთ საჯარო ან სულაც მიუწვდომელი.
ქვემოთ განთავსებულია ორი ღილაკი:

ღილაკზე ,,წინა გვერდი“ დაჭეროთ შესაძლებელია წინა გვერდზე დაბრუნება.
ღილაკზე „მომდევნო გვერდი“ დაჭერით გეძლევათ შესაძლებლობა გადახვიდეთ პროფილის შემდეგ გვერდზე და განაგრძოთ შევსება.

პროფილი- გვერდი მე-3
აღნიშნულ გვერდზე, განთავსებულია

პროგრეს ბარი (პროცენტული მაჩვენებელი),

რომელიც ეტაპობრივად ივსება პროფილის შევსების პარალელურად

პროგრეს ბარის ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო ტექსტი.
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თქვენ შეგიძლიათ ამ ღილაკის

„

“ მეშვეობით მართოთ თქვენი პროფილის რა

ინფორმაცია გსურთ გახადოთ საჯარო ან სულაც მიუწვდომელი.
გასაჯაროვების ღილაკის ქვემოთ, განთავსებულია პროფილის გვერდების მაჩვენებლები,
რომელიც მიუთითებს პროფილში შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე

რომელ

გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.

აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია სამუშაო გამოცდილების შესახებ.

სამუშაო გამოცდილება
მას აქვს გასაჯაროების ღილაკი

რომლის გააქტიურების შემდეგ, რეზიუმეში

გადავა მხოლოდ ჯამური სამუშაო სტაჟი წელი და თვე.

ამ ღილაკზე დაჭერის

შემდეგ ჩამოიშლება

ფანჯარა, სადაც შეძლებთ შეიტანოთ

სამუშაოს შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია.

დამსაქმებლის დასახელება თავისუფალ ველში-ინფორმაცია შედის ხელით . ველის
შევსება სავალდებულოა.
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საქართველო/საზღვარგარეთი უნდა მოინიშნის ერთერთი: (მონიშვნა სავალდედულოა)

საზღვარგარეთი - ღილაკის მონიშვნისას გაიხსნება ორი ველი: სახელმწიფო და ქალაქი.
სახელმწიფო ველს ჩამოეშლება UN-ის მიერ აღიარებული ქვეყნების ჩამონათვალი ა-ჰ
მდე. ქალაქი - ველი ივსება ხელით. სავალდებულოა.
საქართველო - ღილაკის მონიშვნისას

გაიხსნება სამი ველი: რეგიონი, რაიონი და

დამატებითი ინფორმაციის ველი;

რეგიონი დარაიონი - ფანჯრებს აქვსჩამოშლის ფუნქცია, სადაც მონიშნავთ სასურველ
მონაცემს. ველების შევსება სავალდებულოა. დამატებიბითი ინფორმაციის ველში
მონაცემები ივსება ხელით (მაგ. ქალაქი, ქუჩა, სოფელი და ა.შ.). ველის შევსება არარის
სავალდებულო.
მუშაობის პერიოდი

- ველების შევსება სავალდებულოა. მომხმარებლის სურვილთ,

ჯამური (წლებში გამოსახული) სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება
გახდეს საჯარო. იგი შედგება ორი ველისგან: ,,დაწყება“ და ,,დასრულება“.
იმ
შემთხვევაში თუ, დასრულების ველს დატოვებთ ცარიელს აღნიშნულ გრაფაში
დაფიქსირდება სიტყვა ,, დღემდე ‘’

ველში „პროფესია“ შეტანილია ISCO 88 „პროფესიების მიხედვით კლასიფიცირებული
მონაცემები.

რომელიც

წარმოადგენს

დასაქმების

საერთაშორისო

სტანდარტული

კლასიფიკაციას, სადაც თავმოყრილია პროფესიებისათი ძირითადი ჯგუფი.
ველი ივსება ხელით, (თავისუფალი ველი). პირველი ორი ასოს აკრეფის შემდეგ სისტემა
გთავაზობთ ვარიანტებს, ჩამოშლილი ვარიანტებიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი
მონაცემი
დაკავებული თანამდებობა - (თავისუფალი ველი). ინფორმაცია ივსება ხელით. ველის
შევსება სავალდებულოა.
ძირითადი საქმიანობა - (თავისუფალი ველი). ინფორმაცია ივსება ხელით. ველის შევსება
სავალდებულოა. (იწერება თუ რას აკეთებდი, რა გევალებოდათ)
ველი სამუშაო ადგილიდან წასვლის მიზეზი - ველის შევსება სავალდებულო. სისტემა
მომხმარებელს

სთავაზობს

7

სტანდარტულ

,,რეორგანიზაცია“, ,,გაკოტრება/ლიკვიდაცია“,

ვარიანტს

მონიშვნის

ღილაკებით:

,,შრომითი ხელშეკრულების ვადის

გასვლა“, ,,შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება“,
,,საკუთარი ნებით,“ ,,სხვა სამუშაოზე გადასვლა“ და სხვა.
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სამუშაოდან წასვლის მიზეზის ველში თუ მივუთითებთ ,,სხვა“ მიზეზს ქვემოთ გაჩნდება
ახალი

- თავისუფალია ველი ,,სამუშაო ადგილიდან წასვლის მიზეზი“ ინფორმაცია

ივსება ხელით. ველის შევსებასავალდებულოა.

ინფორმაციის შევსების შემდეგ, ვირჩევთ შენახვის ან გაუქმების ღილაკს.

გაუქმების

ღილაკი

გვაძლევს

შეყვანილი

ინფორმაციის

წაშლის

შესაძლებლობას

შენახვამდე.
ხოლო შენახვის ღილაკის გამოყენებით ინფორმაცია ინახება შეკუმშული სახით.
შენახვის დროს თუ რომელიმე ველი დაგვრჩა შესავსები ამ დროს ის ველი წითლდება, ეს
ნიშნავს, რომ ველის შევსება სავალდებულოა.
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შევსებული ინფორმაციის შენახვის შემდეგ ჩნდება ღილაკები:

ღილაკის საშუალებით შესაძლებელია უკვე დასრულებულ (შენახულ)
ველებში შეიტანოთ ცვლილება.
ღილაკის გამოყენებით ეკრანზე გამოჩნდება ახალი ფანჯარა,

რომლის დადასტურების შემდეგ, შესაძლებელია შენახული (შეკუმშული) ინფორმაციის
წაშლა.
ღილაკის გამოყენებით შესაძლებელია მომდევნო სამუშაო გამოცდილების
დამატება.
გვერდის ბოლოს განთავსებულია ორი ღილაკი:

ღილაკზე ,,წინა გვერდი“ დაჭეროთ შესაძლებელია წინა გვერდზე დაბრუნება.
ღილაკზე „მომდევნო გვერდი“ დაჭერით გეძლევათ შესაძლებლობა გადახვიდეთ
პროფილის შემდეგ გვერდზე და განაგრძოთ შევსება.

პროფილი- გვერდი მე-4
მაძიებლის პროფილის მეოთხე გვერდზე წინა გვერდების მსგავსად განთავსებულია
საინფორმაციო ფანჯარა.

საინფორმაციო

ფანჯრის ქვემოთ განთავსებულია პროგრეს ბარი (პროცენტული

მაჩვენებელი), რომელიც ეტაპობრივად ივსება პროფილის შევსების პარალელურად
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პროგრეს ბარის ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო მაჩვენებლი

თქვენ შეგიძლიათ ღილაკის

მეშვეობით მართოთ თქვენი პროფილის რა ინფორმცია

გსურთ გახადოთ საჯარო ან სულაც მიუწვდომელი.
გასაჯაროვების ღილაკის ქვემოთ, განთავსებულია პროფილის გვერდების მაჩვენებლები,
რომელიც მიუთითებს პროფილში შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე

რომელ

გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.

აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულია:
„უნარ-ჩვევები“- შევსება სავალდებულოა. ჩამონათვალში მოცემულია ოცი უნარ-ჩვევა.
შესაძლებელია მაქსიმუმ ათი უნარ-ჩვევის მონიშვნა.

.
მაუსის ღილაკთან მიტანის დროს გამოდის თითოეულ უნარ-ჩვევის განმარტება.
1. კომუნიკაცია -მეტყველებს გამართულად და დამაჯერებლად; მკაფიოდ აყალიბებს
მოსაზრებებსა
აუდიტორიის

და

მათ

მხარდამჭერ

საჭიროებებსა

და

არგუმენტებს.

უკუკავშირზე;

სწრაფად

წარმოადგენს

რეაგირებს

ინფორმაციას

მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, გასაგები ფორმულირებით. ამავდროულად,
ინფორმაციის სტრუქტურირებას არგებს კონკრეტული აუდიტორიის საჭიროებასა
და ინტერესებს.
2. თანამშრომლობა - პატივისცემით ეკიდება სხვა ადამიანების შეხედულებებსა და
მოსაზრებებს. კარგად აქვს განვითარებული ემპათიის (თანაგრძნობის) უნარი;
უსმენს სხვებს და გულწრფელად ეხმარება შესაბამისი საჭიროების არსებობის
შემთხვევაში. უზიარებს კოლეგებს საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას; ზრუნავს
გუნდური სულის კვეთების ჩამოყალიბებაზე; აგვარებს კონფლიქტებს და
ადვილად ერგება გუნდურ მუშაობას.
3. ტოლერანტულობა - ერთნაირი პატივისცემითა და სიფრთხილით ექცევა სქესით,
ეთნიკური წარმომავლობით, სოციალური წარმოშობით თუ რაიმე სხვა ნიშნით
განსხვავებულ

ადამიანებს.
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კრიტიკულად

უდგება

ამ

მხრივ

არსებულ

სტერეოტიპებსა და ნეგატიურ შეხედულებებს. წაახალისებს მრავალფეროვნებას
ნებისმიერ კონტექსტში.
4. კეთილსინდისირება - ხასიათდება ეთიკის მაღალი სტანდარტებითა და
პრინციპულობით; მუდმივად ასრულებს დანაპირებს; ნეგატიურად რეაგირებს
არაკეთილსინდისიერ,

არაეთიკურ

ქცევაზე,

ბოროტა

და

არ

იყენებს

ძა-

ლაუფლებასა და გავლენას.
5. ერთგულება - ავლენს გარშემო მყოფებისა და საერთო, ჯგუფური მიზნებისადმი
ერთგულებას; ყოველდღიურად მოქმედებს თავის საქმიან გარემოში არსებული
ძირითადი ღირებულებები სადა დამკვიდრებული ნორმების შესაბამისად. არ
გაურბის
დამატებით პასუხისმგებლობასა და ფუნქციებს, გულწრფელად
ემსახურება საერთო მიზნებსა და ინტერესებს.
6. შედეგზეორიენტაცია - საკუთარ თავსა და სხვებს უწესებს საკმაოდ მაღალ
სტანდარტებს. მუდმივად ზრუნავს სამუშაოს შედეგების ხარისხობრივ თუ
რაოდენობრივ გაუმჯობესებაზე. სამუშაოს ორგანიზებულად დაგეგმა ზომიერად
ასრულებს;

როგორც

წესი,

აღწევს

დასახულ

მიზნებს;

ფოკუსირებულია

პარტნიორების საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე; ენთუზიაზმით ეკიდება ახალ,
რთულ ამოცანებს.
7. გადაწყვეტილებების მიღება - არ გაურბის გადაწყვეტილებების მიღებასა და
პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე დაკისრებას. თამამად იღებს ინიციატივას
პროექტებისა და ადამიანების გაძღოლის საჭიროების შემთხვევაში. მუდმივად
ზრუნავს სასიკეთო ცვლილებების დანერგვაზე; რთული არჩევანის გაკეთების
არეშინია და სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებებს
8. გაძღოლა და ხელმძღვანელობა - ჯგუფის წევრებს ნათელ და გასაგებად ავალებებს
უსახავს; უქმნის მათი შესრულების მოტივაციას. სიფრთხილით არჩევს ჯგუფის
წევრებს და ხელს უწყობს მათ პროფესიულ ზრდა–განვითარებას. უწესებს
კოლეგებს სამუშაოს შესრულების საკმაოდ მაღალ სტანდარტებს.
9. სოციალური კავშირების დამყარება - მარტივად ამყარებს ურთიერთობებს
როგორც თანამშრომლებთან, ისე უცხო ადამიანებთან. აყალიბებს ფართო და
ეფექტიან სოციალურ ქსელს; კარგად იყენებს იუმორის გრძნობას სოციალური
კავშირების გაძლიერებისათვის
10. დარწმუნება/ გავლენის მოხდენა - საჭიროების შემთხვევაში, შეუძლია სხვების
დარწმუნება საკუთარი პოზიციის სისწორეში; კარგად იყენებს ხელსაყრელ
რესურსებს (ფიზიკურს, ინფორმაციულს) ადამიანებზე სასურველი გავლენის
მოსახდენად;

შეუძლია

მიზამიმართულად

(განზრახ)

მართოს

სხვათა

შთაბეჭდილებები; ძლიერ გავლენას ახდენს სხვა ადამიანებზე
11. დარგობრივი ცოდნის გამოყენება - წარმატებით იყენებს დარგობრივ ცოდნას;
მუდმივად ზრუნავს საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე როგორც თეორიული
მასალის შესწავლის, ისე პრაქტიკული გამოცდილების დაგროვების გზით. კარგად
ესმის თავის სფეროს თანმონათესავე განყოფილებებში არსებული სტრუქტურული
ერთეულების ფუნქცია – მოვალეობები, მათი დანიშნულება;
12. ანალიზი - მარტივად აანალიზებს რაოდენობრივ მონაცემებს და გამოაქვს
ადეკვატური დასკვნები; რაიმე საკითხში უკეთ გარკვევის მიზნით ეძიება
დამატებით ინფორმაციას; ხედავს მიმართებებს გლობალურ საკითხებსა და მათ
შემადგენელ კომპონენტებს შორის
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13. კვლევა/სწავლა
კონცეფციებს;

-

სწრაფად

ეძიება

ითვისებს

ახალ

სიახლეებს,

ინფორმაციას

მარტივად

საუკეთესო

იგებს

ახალ

გადაწყვეტილების

მიღებისთვის
14. ინოვაციურობა - აგენერირებს ახალ იდეებს, მიდგომებსა და მიგნებებს; მუდმივად
ზრუნავს

დაკისრებული

ორიგინალური

და

მოვალეობების

უფრო

ეფექტინი

შესასრულებლად

გზების

მოძიებაზე;

ახლებური,
წამოჭრილი

პრობლემებისთვის გადაწყვეტის რამდენიმე ალტერნატივას იგონებს.
15. სტრატეგიებისა და კონცეფციების ფორმულირება - არსებული მიზნების უფრო
წარმატებით მიღწევისათვის სტრატეგიულად (გეგმა ზომიერად) უდგება საკუთარ
მოვალეობებს. მრავალმხრივი ანალიზის საფუძველზე აყალიბებს მიზნისთვის
რელევანტურ ხედვასა და მისი მიღწევის დეტალურ სტრატეგიას.
16. დაგეგმვა/ორგანიზება - სახავს მკაფიო და კონკრეტულ მიზნებსა და ამოცანებს;
ყოველთვის წინასწარ გეგმავს სამუშაოს და გაითვლის პოტენციურ რისკებს;
ზრუნავს ამოცანების შესრულებისათვის საჭირო რესურსების მობილიზებაზე,
ეფექტიანად მართავს დროს და თითქმის ყოველთვის ახერხებს სამუშაოს
შესრულებას დადგენილ ვადებში.
17. ინსტრუქციებისა და პროცედურების დაცვა - თუ აუცილებელი შესაბამისი
საჭიროება არ არსებობს, არ ეწინააღმდეგება ხელმძღვანელობის მითითებებს. ზედ
მიწევნით მიჰყვება დადგენილ პროცედურებსა და რეგულაციებს; ცდილობს
ყოველთვის „ჩაჯდეს“ ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილ ვადებში და ჩარჩოებში; ანგარიშს უწევს არსებულ საკანონმდებლო და სხვა ფორმალურ
მოთხოვნებს.
18. ცვლილებებთან

ადაპტაცია

-

მარტივად

ეგუება

სიახლეებს,

მათ

შორის

მოულოდნელსა და სწრაფად განხორციელებულსაც; არაშინებს გაურკვევლობა,
თამამად ცდის სიახლეებს, ახალ ინიციატივებს; მართავს თავის ქცევას ისე, რომ
მოერგოს განსხვავებულად ამიანებსა და სიტუაციებს; დაინტერესებულია ახალი
გამოცდილების მიღებით
19. სტრესის მიმართ

გამძლეობა - პოზიტიურ განწყობას ინარჩუნებს სამუშაო

გარემოში; შეუძლია ნაყოფიერად მუშაობა დაძაბულ და სტრესულ გარემოში,
საკუთარი ემოციების მოთოკვა/კონტროლი რთულ/კრიზისულ სიტუაციებში;
უმტკივნეულოდ იღებს კონსტუქციულ კრიტიკას და ცდილობს ისწავლოს
/განვითარდეს მის საფუძველზე. ახერხებს სამუშაოს მოთხოვნებისა და პირადი
ცხოვრების დაბალანსებას
20. საქმიანი აზროვნება - მუდმივად ეცნობა სიახლეებს თავის პროფესიულ სფეროში,
ფიქრობს საკუთარი საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობებზე;
ზრუნავს საქმიანი მიზნების მიღწევაზე, ინფორმირებულია მის აქტიურ გარემოში
მიმდინარე პროცესების შესახებ; ზრუნავს მის ხელთარსებული სახსრების
ეფექტიან ხარჯვაზე.
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მეოთხე გვერდის შემდეგი ველი გვაძლევს საშუალებას დაწვრილებით
დავახასიათოთ საკუთარი თავი.

ველის შევსება ნებაყოფლობითია,ინფორმაციას არ აქვს გასაჯაროების ფუნქცია.
მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს მაქსიმუმ 500 სიმბოლო. ინფორმაცია ივსება ხელით
თავისუფალ ველში.
0 სიმბოლო მიუთითებს რამდენი სიმბოლოთი არის ველი შევსებული.

შემდეგი ველია :

ერთერთი პასუხის მონიშვნა სავალდებულოა.
პასუხის გააქტიურების შემთხვევაში იშლება შემდეგი ველები, სადაც ერთ-ერთი
მაინც უნდა აღინიშნოს.

ველის შევსება სავალდებულოა. მაძიებლის სურვილის შემთხვევაში შეიძლება გახდეს
საჯარო.
ავტომობილის მართვის მოწმობა - მონიშვნის ღილაკის საშუალებით მონიშნეთ მართვის
მოწმობის კატეგორიები. მონიშვნა არ არის შეზღუდული (ველი შეადგენს 5 მონიშვნის
ღილაკს A B C D E)
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მართვის მოწმობა - მონიშვნის ღილაკის საშუალებით
მონიშნეთ მართვის მოწმობის კატეგორიები მონიშვნა შეუზღუდავია. (ველი შეადგენს 2
მონიშვნის ღილაკს T1 T2) გ. სარკინიგზო, დ. საჰაერო, ე. საზღვაო.
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შემდეგი ველია:

ველის შევსება სავალდებულოა (ველი წარმოადგენს მონიშვნის 2 ღილაკს დიახ/არა
ინფორმაცია არ არის საჯარო.
გვერდის ბოლოს განთავსებულია ორი ღილაკი:

ღილაკზე ,,წინა გვერდი“ დაჭეროთ შესაძლებელია წინა გვერდზე დაბრუნება.
ღილაკზე „მომდევნო გვერდი“ დაჭერით გეძლევათ შესაძლებლობა გადახვიდეთ
პროფილის შემდეგ გვერდზე და განაგრძოთ შევსება.

პროფილი- გვერდი მე-5.
მაძიებლის პროფილის მეხუთე

გვერდზე წინა გვერდების მსგავსად განთავსებულია

საინფორმაციო ფანჯარა.

საინფორმაციო

ფანჯრის

ქვემოთ

განთავსებულია

პროგრეს

ბარი

(პროცენტული

მაჩვენებელი), რომელიც ეტაპობრივად ივსება პროფილის შევსების პარალელურად

პროგრეს ბარის ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო ველი:
რას

ნიშნავს

სასურველი

პროფესიები?

თქვენთვის სასურველი საქმიანობისა და მოვალეობების ჩამონათვალი, რაზეც გსურთ
მუშაობის დაწყება.
აღნიშნული ველის ქვემოთ განთავსებულია გასაჯაროების ღილაკი

თქვენ შეგიძლიათ ღილაკის

მეშვეობით მართოთ თქვენი პროფილის რა ინფორმცია

გსურთ გახადოთ საჯარო ან სულაც მიუწვდომელი.
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გასაჯაროვების ღილაკის ქვემოთ, განთავსებულია პროფილის გვერდების მაჩვენებლები,
რომელიც მიუთითებს პროფილში შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე

რომელ

გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.

„სასურველი

პროფესიები“-ს

ველი.

მისი

შევსება

სავალდებულოა.

ღილაკი

საშუალებით ჩამოიშლება ფანჯარა სადაც შეტანილია ISCO 88
„პროფესიების მიხედვით კლასიფიცირებული მონაცემები. რომელიც წარმოადგენს
დასაქმების

საერთაშორისო

სტანდარტულ

კლასიფიკაციას,

სადაც

თავმოყრილია

პროფესიების ათი ძირითადი ჯგუფი.
ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი). პირველი ორი ასოს აკრეფის შემდეგ
სისტემა გთავაზობთ ვარიანტებს, ჩამოშლილი ვარიანტებიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ
სასურველი მონაცემი.

,,დასაქმების ხელმისაწვდომი ადგილმდებარეობები“ - ველის შევსება სავალდებულოა.
ინფორმაცია მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საჯარო.
ველები: რეგიონი, რაიონი - ველებს აქვთ ჩამოშლის ფუნქცია, ჩამოშლილი მონაცემებიდან
მოინიშნება სასურველი მონაცემი.
მონაცემების მონიშვნის შემდეგ ჩამოიშლება ახალი ველი სადაც შესაძლებელია
სურვილის შემთხვევაში მოინიშნოს დამატებით სხვა რაიონი და რეგიონი (ჯამში 5).

,,სავარაუდო/სასურველი ხელფასი“ - ივსება ხელით (თავისუფალი ველი). ინფორმაცია
მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საჯარო. ველის შევსება არ არის
სავალდებულო.
„სამუშაო გრაფიკი“

- შედგება სამი ვარიანტისგან: სრული, არასრული და ცვლებში.

მომხმარებელს აქვს საშუალება მონიშნოს შეუზღუდავად.

ინფორმაცია მომხმარებლის

სურვილის შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საჯარო. ველის შევსება სავალდებულოა.

trening saxemZRvanelo

381

,,სტაჟირება და სხვა პირობები“ ველს აქვს ორი ღილაკი : „დიახ, / „არა“. ინფორმაცია
მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საჯარო. ველის შევსება
სავალდებულოა.
თანახმა ხართ თუ არა დასაქმდეთ მოხალისედ სხვადასხვა პროექტებში - დიახ/არა. უნდა
მონიშნოთ ერთ-ერთი. ველის შევსება სავალდებულოა.
თანახმა ხართ თუ არა მონაწილეობა მიიღოთ დროებითი დასაქმების პროგრამაში, რაც
გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე
დასაქმებას - დიახ/არა. უნდა მონიშნოთ ერთ-ერთი. ველის შევსება სავალდებულოა.
შეგიძლიათ და თანახმა ხართ თუ არა, შეასრულოთ მძიმე, მავნე საშიშპირობებიანი
სამუშაო - დიახ/არა. უნდა მონიშნოთ ერთ-ერთი. ველის შევსება სავალდებულოა.
აღნიშნული ველის ქვემოთ დამატებით შეგიძლიათ ნახოთ ბმული:

შემდეგი ველები მოიცავს მაძიებლის სურვილებს პროფესიულ მომზადება - გადამზადებასა და ტრენინგის გავლის შესახებ.

რომელ პროფესიაში ისურვებდით მომზადება- გადამზადებას - ველის შევსება სავალდებულოა დიახ/არა ღილაკის მონიშვნით.
თუ მომხმარებელი მონიშნავს ,,დიახ“ ღილაკს

გამოჩნდება

ღილაკი. მისი

გააქტიურების შემთხვევაში შამოიშლება შემდეგი ველები:

,,რომელ პროფესიაში ისურვებდით გადამზადებას?“ - ველის შევსება სავალდებულოა.
ინფორმაცია არ არის საჯარო.
,,რეგიონი“- ველის შევსება სავალდებულოა. აქვს ჩამოშლის ფუნქცია. ინფორმაცია არ არის
საჯარო.
,,რაიონი“- ველის შევსება სავალდებულოა. აქვს ჩამოშლის ფუნქცია. ინფორმაცია არ არის
საჯარო.
,,დამატებითი“- ველის მონაცემები ივსება ხელით (თავისუფალი ველი)
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ქვემოთ არის განთავსებული შენახვის

და გაუქმების

ღილაკი. გაუქმების ღილაკზე

დაჭერის შემდეგ, იშლება შევსებული ინფორმაცია.
შენახვის დროს თუ რომელიმე ველი დაგვრჩა შესავსები, ველი წითლდება. ეს ნიშნავს,
რომ ველის შევსება სავალდებულოა. (იხ.სურ.)

სავალდებულო ველის შევსების შემდეგ
ინახება

შენახვა ღილაკის დაჭერით ინფორმაცია

შეკუმშული სახით და ეკრანის ზემოთ გამოდის ფანჯარა

ინფორმაციის

წარმატებით შენახვის შესახებ.

ინფორმაციის შენახვის შემდეგ ჩნდება სამი ღილაკი:

- ღილაკის გამოყენებით, შესაძლებელია უკვე დასრულებულ (შენახულ)
ველებში შევიტანოთ ცვლილება.
- ღილაკის გამოყენებით ეკრანზე გამოდის ფანჯარა,

,,დიახ“ ღილაკის გამოყენებით, შესაძლებელია შენახული (შეკუმშული) ინფორმაციის
წაშლა.
- ღილაკის გამოყენებით შესაძლებელია დავამატოთ ახალი ინფორმაცია.
ინფორმაციის დამატება შესაძლებელია სამჯერ.
შემდეგი ველი მოიცავს თქვენ სურვილებს ტრენინგის გავლის შესახებ. ამ ველის შევსება
სავალდბულოა დიახ/არა ღილაკის მონიშვნით.
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თუ მომხმარებელი მონიშნავს,,დიახ“ ღილაკს გამოჩნდება

ღილაკი. მისი

გააქტიურების შემთხვევაში ჩამოიშლება შემდეგი ველები:

,,რა საკითხზე ისურვებდით ტრენინგის გავლას?“ - ველის შევსება სავალდებულოა.
ინფორმაცია არ არის საჯარო.
,,რეგიონი“- ველის შევსება სავალდებულოა. აქვს ჩამოშლის ფუნქცია. ინფორმაცია არ არის
საჯარო.
,,რაიონი“- ველის შევსება სავალდებულოა. აქვს ჩამოშლის ფუნქცია. ინფორმაცია არ არის
საჯარო.
,,დამატებითი“- ველის მონაცემები ივსება ხელით (თავისუფალი ველი)
ქვემოთ არის განთავსებული შენახვის

და გაუქმების

ღილაკი. გაუქმების ღილაკზე

დაჭერის შემდეგ, იშლება შევსებული ინფორმაცია.
შენახვის დროს თუ რომელიმე ველი დაგვრჩა შესავსები, ველი წითლდება. ეს ნიშნავს,
რომ ველის შევსება სავალდებულოა. (იხ.სურ.)

სავალდებულო ველის შევსების შემდეგ
ინახება

შენახვა ღილაკის დაჭერით ინფორმაცია

შეკუმშული სახით და ეკრანის ზემოთ გამოდის ფანჯარა

წარმატებით შენახვის შესახებ.
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ინფორმაციის

ინფორმაციის შენახვის შემდეგ ჩნდება სამი ღილაკი:

- ღილაკის გამოყენებით, შესაძლებელია უკვე დასრულებულ (შენახულ)
ველებში შევიტანოთ ცვლილება.
- ღილაკის გამოყენებით ეკრანზე გამოდის ფანჯარა,

,,დიახ“ ღილაკის გამოყენებით , შესაძლებელია შენახული (შეკუმშული) ინფორმაციის
წაშლა.
- ღილაკის გამოყენებით შესაძლებელია დავამატოთ ახალი ინფორმაცია.
ინფორმაციის დამატება შესაძლებელია სამჯერ.
მომდევნო ველი შეიცავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის
შესახებ დამატებით ინფორმაციას.
ხართ თუ არა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი - დიახ/არა,
ველის შევსება სავალდებულოა, ინფორმაცია არ არის საჯარო.
დიახ პასუხის შემთხვევაში იშლება შემდეგი ველები:

ჩამონათვალში შესაძლებელია მონიშვნის რამდენიმე ღილაკის ერთდროულად გამოყენება.
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შემდეგი ველია ,,დამატებითი ინფორმაცია“
აღნიშნული ველი მოიცავს ინფორმაციას: სამსახურის ძიების თუ რომელ ეტაპზე იმყოფება
მაძიებელი და სჭირდება თუ არა დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის დახმარებას.

ველის შევსება სავალდებულოა.
პროფილში ბოლო კითხვა შეხება სტატისტიკურ ინფორმაციას თქვენი და თქვენი ოჯახის
შესახებ.

ჩამონათვალში შედის მომხმარებლის თვისობრივი და რიცხობრივი მახასიათებლებები,
რომლებიც ქმნიან ზოგად სტატისტიკურ მონაცემებს და გამოყენებული იქნება სააგენტოს
მიერ, როგორც ზოგადი სტატისტიკური მაჩვენებლები. ველის შევსება სავალდებულოა.
ოთხივე ფანჯარაში ინფორმაცია შედის ციფრებით. ოჯახის წევრების რაოდენობა
ლოგიკურ ბმაში მოდის მომდევნო

ფანჯრებში ასახულ ციფრებთან. ინფორმაცია არ

საჯაროვდება.
გვედრის ბოლოს განთავსებულია ორი ღილაკი:

ღილაკზე ,,წინა გვერდი“-დაჭეროთ შესაძლებელია წინა გვერდზე დაბრუნება.
ღილაკზე ,,დასრულება“- დაჭერის შემთხვევაში მონიტორის ფერი გამუქდება და ზედა
მხარეს გამოდის შემდეგი ფანჯარა
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დადასტურების შემთხვევაში, სისტემა გადადის საწყის გვერდზე და ყოველი გვერდის
ბოლოს გამოდის რედაქტირების და მომდევნო გვერდზე გასასვლის ღილაკი

რედაქტირების ღილაკის გააქტიურება, საშუალებას იძლევა უკვე დასრულებულ ველებში
შევიტანოთ ცვლილებები.
დაუსრულებელი ინფორმაცია ინახება და არ საჯაროვდება.
მხოლოდ პროფილის შევსების დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ თქვენს მიერ შევსებული
ინფორმაცია გაასაჯაროვოთ, შექმნათ CV, მართოთ სტატუსი, დაათველიეროთ სისტემაში
გამოქვეყნებული ვაკანსიები, ავტომატური შრჩევისა და დამსაქმებლის მოთხოვნის
თანხმად გააგზავნოთ თქვენი მონაცემები, მიიღოთ დამსაქმებლის პასუხი.
პროფილის სრულად შევსებით თქვენ იღებთ სისტეის სრულ მომსახურებას.

ბ) მაძიებლის - „რეზიუმე“

ღილაკი „რეზიუმე“-ზე დაწკაპებით თქვენთვის თვალსაჩინო გახდება ის ინფორმაცია,
რომელიც თქვენ გაასაჯაროვეთ პროფილის შევსების დროს „

“ღილაკის გააქტიურე-

ბით.
ღილაკის ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო ველი: რა არის რეზიუმე? როგორ

ივსება რეზიუმე?
რისთვის მჭირდება რეზიუმე? რა სახის ინფორმაციას მოიცავს რეზიუმე?
ყველა ველი, რომელსაც აქვს გასაჯაროვების ღილაკი მომხმარებლის სურვილის
მიხედვით ხვდება რეზიუმეში. ეს ველებია:სახელი; გვარი; (რიცხვი, თვე და დაბადების

წელი)რეზიუმეში გადადის ასაკის, სქესი, ფორმალური განათლების მიღწეული დონე,
ენების ცოდნა; კომპიუტერული პროგრამები; სამუშაო გამოცდილება; მართვის მოწმობა,
სასურველი პროფესიები; დასაქმების ხელმისაწვდომი ადგილმდებარეობები, სასურველი ხელფასი, მოსახერხებელი სამუშაო გრაფიკი, ხართ თუ არა დაინტერესებული
სტაჟირების პროგრამით.

გ) მაძიებლის CV

აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულიაშემდეგი ღილაკები :
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პროფილი- ღილაკის გააქტიურებით შესაძლებელია პროფილის გვერდზე დაბრუნება.
რეზიუმე- ღილაკის გააქტიურებით შესაძლებელია რეზიუმეში დაბრუნება.
CV-აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულია საინფორმაციო ველები: რა არის CV? როგორ
შევავსოთ CV? რატომ მჭირდება ერთზე მეტი CV?.
სტატუსის მართვა-ღილაკით მომხმარებელი თავად წყვეტს მიიღოს თუ არა პროფილში
შეტანილმა ინფორმაციამ სისტემის საშუალებით ძებნაში მონაწილეობა.
თუ მომხმარებელს „აქტივირებული“ აქვს პროფილი, მისი მონაცემები სისტემის
საშუალებით მონაწილეობენ ვაკანსიების ძებნასა და დაკავშირებში.
მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ავტომატური შეტყობინებები, დამსაქმებლის მოთხოვნა
და პასუხი დასაქმებაზე, ასევე გააგზავნოს საკუთარი მონაცემები.
თუ მომხმარებელს „დეაქტივირებული“ აქვს პროფილი მისი მონაცემები არ
მონაწილეობენ ავტომატურ შერჩევაში. მომხმარებელი ვერ იღებს ავტომატურ
შეტყობინებას და ვერ აგზავნის cv -ს.
საინფორმაციო ველების ქვემოთ გავთავსებულია ღილაკი
აღნიშნული ღილაკის გააქტიურების შემდეგ

.

გაიხსნება CV-ის ფორმა. შესაძლებელია

შეიქმნათ CV -ის სამი ვარიანტი.
CV-ის გვერდზე განთავსებულია ფანჯარა ,,CV-ის დასახელება“ -ამ ველში მიეთითება
მაძიებლის სასურელი დასახელება ველი ივსება ხელით. ველის შევსება სავალდებულოა.

დაწკაპებით გადავდივართ“ CV-ის გვერდზე.
CV-ის ფორმაში განთავსებულია საინფორმაციო ველები:

რა არის CV?
როგორ შევავსოთ CV?
როგორ ვისარგებლოთ CV–ით?
შესაძლებელია თუ არა CV–ში მონაცემების შეცვლა?
საინფორმაციო ველების ქვემოთ განთავსებულია ღილაკი:

ღილაკზე
ხელის
ინფორმაცია CV–ში.

დაჭერით

CV–ში მონაცემები არ იცვლება.
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თქვენ

შეგიძლიათ

გადაიტანოთ

კონკრეტული

თუ სურვილი გაქვთ, რომ შეცვალოთ ესა თუ ის ინფორმაცია CV–ში საჭიროა
გადახვიდეთ „პროფილი“–ს გვერდზე და რედაქტირების ღილაკზე დაჭერით შეიძლება
ცვლილებების შეტანა.
ღილაკის ქვემოთ, განთავსებულია CV–ის გვერდების მაჩვენებელი, რომელიც მიუთითებს
CV–ში. შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე რომელ გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.

cv-ის პირველი გვერდი
პირველი გვერდი მოიცავს: საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, საკონტაქტო ინფორმაციას;
პირადი ინფორმაცია <<“ეს ჯგუფი მოიცავს ორ ქვეჯგუფს, რომლებშიც აღწერილია
თქვენი პირადი ინფორმაცია“ რაც შეეხება ველს „დაბადების თარიღი“ “CV–ში გადმოდის
ასაკი.
გვერის ბოლოს განთავსებულია ღილაკი
ამ ღილაკზე დაჭერით სისტემა გადადის მეორე გვერდზე, სადაც განთავსებულია
პირველი გვერდის მსგავსადCV–ის გვერდების მაჩვენებელი, რომელიც მიუთითებს CV–ში.
შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე რომელ გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.
cv-ის მეორე გვერდი
მეორე გვერდზე განთავსებულია მონაცემები: განათლების, ენების ცოდნისა და
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის შესახებ ინფორმაცია.

ღილაკის დაჭერით

ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია გადადის cv-ში.
განათლება <<“ეს ჯგუფი მოიცავს ორ ქვეჯგუფს, რომლებშიც აღწერილია თქვენი
განათლების დონეები“
ენების ცოდნა <<“თქვენი ენების ცოდნის დონე“
კომპიუტერული პროგრამები <<“ კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის დონეს“
გვერდის ბოლოს განთავსებულია ორი ღილაკი:

ღილაკი ,,წინა გვერდი“ დაწკაპებით შესაძლებელია cv-ის წინა გვერდძე გადასვლა.
ღილაკი ,,მომდევნო გვერდზე“ დაწკაპებით შესაძლებელია cv-ის შიმდეგ გვერდძე
გადასვლა.
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cv-ის მესამე გვერდი
მესამე გვერდზე ზედა ჰორიზონტალურ მხარეს განთავსებულია

საინფორმაციო

ფანჯარა:

საინფორმაციო ფანჯარის ქვემოთ განთავსებულია გასაჯაროვების ღილაკი:

ღილაკზე
ხელის დაჭერით მომხმარებელს შეუძლია გადაიტანოს კონკრეტული
ინფორმაცია CV–ში.
ღილაკის ქვემოთ, განთავსებულია CV–ის გვერდების მაჩვენებელი, რომელიც მიუთითებს
CV–ში. შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე რომელ გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.

გვერდების მაჩვენებელის ქვემოთ განთავსებულია ველი ,,სამუშაოგამოცდილება“
სამუშაო გამოცდილება <<“ინფორმაცია სამუშაო სტაჟის შესახებ“
ველის ქვემოთ არის

ღილაკი. მასზე დაწკაპებით

ჩამოიშლება

მომხმარებლის მიერ პროფილში შევსებული სამუშაო გამოცდილების ველები. ხოლო
ღილაკზე დაწკაპებით შესაძლებელია აღნიშნული ველების შეკუმშვა.
გვერდის ბოლოს განთავსებულია ორი ღილაკი:

ღილაკი ,,წინა გვერდი“ დაწკაპებით შესაძლებელია cv-ის წინა გვერდძე გადასვლა.
ღილაკი ,,მომდევნო გვერდზე“ დაწკაპებით შესაძლებელია cv-ის შიმდეგ გვერდძე
გადასვლა.

cv-ის მეოთხე გვერდი
მეოთხე გვერდზე ზედა ჰორიზონტალურ მხარეს განთავსებულია საინფორმაციო
ფანჯარა:

CV–ისგვერდების მაჩვენებელი.
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ქვემოთ განთავსებულია უნარ-ჩვევების, მართვის მოწმობისა და სამხედრო ვალდებულების შესახებ ინფორმაცია.
ღილაკის დაჭერით ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია გადადის cv-ში.
უნარ–ჩვევები <<“თქვენი პიროვნული თვისებების ძირითადი მახასიათებლები“
დამატებითი ინფორმაცია <<“მართვის მოწმობისა და სამხედრო ვალდებულების შესახებ“.
გვერდის ბოლოს განთავსებულია ორი ღილაკი:

ღილაკი ,,წინა გვერდი“ დაწკაპებით შესაძლებელია cv-ის წინა გვერდძე გადასვლა.
ღილაკი ,,მომდევნო გვერდზე“ დაწკაპებით შესაძლებელია cv-ის შიმდეგ გვერდძე
გადასვლა.

cv-ის მეხუთე გვერდი
მეხუთე

გვერდზე

ზედა

ჰორიზონტალურ

მხარეს

განთავსებულია

განმარტება

,,სასურველი პროფესიების“ შესახებ.
მეხუთე გვერდზე ზედა ჰორიზონტალურ მხარეს განთავსებულია საინფორმაციო
ფანჯარა:

CV–ისგვერდების მაჩვენებელი.

აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულია შემდეგი ველები: სასურველი პროფესიების,
დასაქმების ხელმისაწვდომი ადგილმდებარეობის, სავარაუდო/სასურველი ხელფასის,
სამუშაო გრაფიკის, სტჟირების, პროფესიული მომზადება-გადამზადების, ტრენინგებისა
და სტატისტიკური მონაცემების შესახებ ინფორმაცია.
გვერდის ბოლოს განთავსებულია ორი ღილაკი:

ღილაკი ,,წინა გვერდი“ დაწკაპებით შესაძლებელია cv-ის წინა გვერდძე გადასვლა.
ღილაკი „შენახვა“ დაწკაპებით მოხდება გენერირებული CV -ის შენახვა.
იმ შემთხვევაში თუ

შევსებული არ იქნება CV -ის დასახელება „შენახვა „ ღილაკზე“

დაჭერის შემდეგ გაჩნდება ფანჯარა:
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ველი ,,cv-ის დასახელება“ შევსების შემდეგ შენახვა „ღილაკზე“ დაწკაპებით გვერდის
ზედა ჰორიზონტალურ მხარეს ჩამოიშლება საინფორმაციო ფანჯარა:

გენერირებული cv-ის დათვალიერება შესაძლებელია აღნიშნულ გვერდზე განთავსებული
ღილაკიდან ,,დათვალიერება“:

cv-ის გვერდზე გადასვლისას გამოჩნდება თქვენს მიერ შექმნილი cv-ის ვარიანტები.

თითოეულ ვარიანტს აქვს სამი ფუნქცია: დათვალიერება, რედაქტირება და წაშლა.
„დათვალიერება“ ღილაკის დაჭერის შემთხვევაში სისტემა აჩვენებს როგორია თქვენს
მიერ შექმნილი CV.

მასში განთავსებულია შეკუმშული ველები რომელზე დაწკაპებითაც შესაძლებელია CV-ის
სრულად დათვალიერება და ამობეჭდვა.
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„რედაქტირება“ღილაკის გააქტიურების შემთხვევაში სისტემა გადადის CV-ის შექმნის
საწყის გვერდზე, სადაც შესაძლებელია გადატანილი ველების შეცვლა, გადატანა ან
გაქრობა.
ღილაკი „წაშლა“ გააქტიურების შემდეგ გამოდის ფანჯარა :

ღილაკი „დიახ“ დაჭერის შემდეგ წაიშლება შექმნილი CV -ს ვარიანტი.
ღილაკი „არა“ დაჭერის შემდეგ სისტემა ბრუნდება CV- ის საწყის გვერდზე.

დ).მაძიებლის- სტატუსის მართვა
ღილაკის ქვემოთ განთავსებული დეტალური ინფორმაცია.
რას ნიშნავს ღილაკი „სტატუსის მართვა“?
აღნიშნული ღილაკით

მომხმარებელი თავად წყვეტს მიიღოს თუ არა პროფილში

შეტანილმა ინფორმაციამ სისტემის საშუალებით ძებნაში მონაწილეობა.
თუ მომხმარებელს „აქტივირებული“ აქვს პროფილი, მისი მონაცემები სისტემის
საშუალებით მონაწილეობენ ვაკანსიების ძებნასა და დაკავშირებში.
მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ავტომატური შეტყობინებები, დამსაქმებლის მოთხოვნა
და პასუხი ასევე გააგზავნო საკუთარი მონაცმემბი.
თუ

მომხმარებელს

„დეაქტივირებული“

აქვს

პროფილი

მისი

მონაცემები

არ

მონაწილეობენ ავტომატურ ვაკანსიების ძებნასა და დაკავშრებაში.
მომხმარებელი ვერ იღებს ავტომატური შეტყობინებას და ვერ აგზავნის cv -ს.
ღილაკის გააქტიურების შემდეგ გამოდის ფანჯარა რომელიც გატყობინებთ რომ, თქვენი
ანგარიში (პროფილი) აქტიურია თუ არა სისტემისათვის

„ანგარიშის დეაქტივაციაზე“ დაჭერის შემთხვევაში გამოდის ფანჯარა ინფორმაციით
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თქვენი პროფილი არ მიიღებს მონაწილეობას ძებნაში და ვერ მოახდენთ თქვენი
მონაცემების მიწოდებას დამსაქმებლისათვის.
თუ თქვენ გსურთ ანგარიში გახადოთ პასიური უნდა აირჩიოთ ღილაკი „დეაქტივაცია“

სურვილის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ანგარიშის “აქტივაცია” შესაბამის ღილაკზე
დაჭერით.

3. ვაკანსიები (სამუშაოს მაძიებლისთვის)
ვაკანსიის გვერდის არჩევა ხდება ეკრანის მარჯვენა კუთხიდან

პროფილის ღილაკის

გვერდით მდებარე ვაკანსიების ღილაკიდან.

„ვაკანსიები“ ღილაკის არჩევის შემდეგ სისტემას გადავყავართ ვაკანსიების გვერდზე.
სადაც განთავსებულია შემდეგი ღილაკები: ავტომატურად შერჩეული, მოთხოვნილი cv ,
გაგზავნილი cv , დამსაქმებლის პასუხი და სხვა ვაკანსიები.

„ავტომატურად შერჩეული“ – ამ ველის გააქტიურების შემდეგ ჩნდება საინფორმაციო
ველი:
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რა არის „ავტომატურად შერჩეული“ ვაკანსიები? ვაკანსიები რომლის მოთხოვნები
ემთხვევა მაძიებლის პროფილში მითიბული მონაცემებს. ამ გვერდზე შემოსული
ვაკანსიები გასაჯაროებულია დამსაქმებლის მიერ. შემოსული ვაკანსიები შეგიძლიათ
დაათვალიეროთ, ნახოთ ინფორმაცია კომპანიის შესახებ და გააგზავნოთ cv -ი.
აღნიშნული ღილაკის გააქტიურების შემდეგ ჩნდება პროფილის მიხედვით სისტემის
მიერ დაკავშირებული ღიავაკანსიები.

სამუშაოს მაძიებლის პროფილი ვაკანსიასთან თანხვედრაშია შემდეგ ველებში:
•

განათლება

•

სასურველი პროფესიები

•

ენების ცოდნა

•

კომპიუტერული პროგრამები

•
•

სამუშაო გამოცდილება
სასურველი პროფესიები

•

სტაჟირება

•

დროებითი სამუშაო

აღნიშნულ გვერდს აქვს ფილტრაციის სისტემა რომელიც იშლება რეგიონის და რაიონის
მიხედვით:

ასევე შესაძლებელია ძიება:

ფილტრის ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის მონაცემების ორი მაჩვენებელი:
1) სულ ნაპოვნია - ითვლის პორტალზე არსებულ ყველა ვაკანსიას.
2) ნაჩვენებია - ითვლის კონკრეტულ გვერდზე არსებულ ვაკანსიას.

,,ავტომატურად შერჩეულ“-ში შემოსულ ვაკანსიას აქვს CV-ის გაგზავნის, კომპანიის
შესახებ ინფორმაციის ნახვისა და CV-ის დათვალიერების ფუნქცია,
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ღილაკზე„დათვალიერება“ -

დაჭერის შემთხვევაში იხსნება ცალკე ფანჯარა ვაკნსიის

დეტალური აღწერით.

აღნიშნულ გვერდზე შესაძლებელია ვაკანსიის ამობეჭდვა.
„კომპანიის შესახებ“ - ღილაკის გააქტიურების შედეგად შესაძლებელია ორგანიზაციის
შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება:

,,CV-ისგაგზავნა“ - ღილაკის გააქტიურების შედეგად

ჩნდება ფანჯარა სადაც უნდა

აირჩიოთ რომელი შაბლონს გაგზავნა გსურთ:

CV-ის შაბლონის არჩევის შემდეგ „გაგზავნა ღილაკზე დაჭერით გამოდის ფანჯარა
ინფორმაციით „თქვენი CV გაიგზავნა წარმატებით“
CV-ის გაგზავნის შემდეგ აღნიშნული ვაკანსია ქრება „ავტომატურად შერჩეული“
ველიდან და თავსდება ველში „გაგზავნილი CV“

„მოთხოვნილი CV“–
მოთხოვნილი

CV

ღილაკის

არჩევის

შემდეგ

სისტემას

გადავყავართ

გვერდზე.

სადაცჩნდება კონკრეტულ ვაკანსიაზე დამსაქმებლის დაინტერესების შედეგი ანუ
შემოთავაზებული ვაკანსიები.
აღნიშნულ

გვერდზე

ზედა

ჰორიზონტალურ

მხარეს

განთავსებულია

ღილაკები:

ავტომატურად შერჩეული, მოთხოვნილი cv, გაგზავნილი cv, დამსაქმებლის პასუხი და
სხვა ვაკანსიები.
ღილაკების ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო ველი:
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ამ გვერდს, ისევე, როგორც „ავტომატურად შერჩეული“ ღილაკის გვერდს აქვს ფილტრაციის სისტემა, რომელიც იშლება რეგიონის და რაიონის მიხედვით:

ასევე შესაძლებელია ძიება:

ფილტრის ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის მონაცემების ორი მაჩვენებელი:
1)

სულ ნაპოვნია - ითვლის პორტალზე არსებულ ყველა ვაკანსიას.

2) ნაჩვენებია - ითვლის კონკრეტულ გვერდზე არსებულ ვაკანსიას.

დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილი CV ჩნდება სიახლის სახით, რომელსაც აქვს სამი
ფუნქცია: დათვალიერება, cv-ის გაგზავნა, კომპანიის შესახებ ინფორმაცია.
ღილაკზე დათვალიერება - დაჭერის შემთხვევაში იხსნება ცალკე ფანჯარა ვაკანსიის დეტალური აღწერით.

ღილაკზე CV-ის გაგზავნა დაჭერით ჩნდება ფანჯარა:
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ღილაკზეღილაკზე
„ აირჩიეთ
„ აირჩიეთ
CV” დაჭერით
CV” დაჭერით
ჩამოიშლება
ჩამოიშლება
თქვენს მიერ
თქვენსშექმნილი
მიერ შექმნილი
CV-ების CV-ების
ვარიანტები,
ვარიანტები,
საიდანაც საიდანაც
მოახდენთმოახდენთ
არჩევას სასურველი
არჩევას სასურველი
ვარიანტის
ვარიანტის
და ღილაკზე
და ღილაკზე
“გაგზავნა““გაგზავნა“
დაჭერითდაჭერით
დამსაქმებელი
დამსაქმებელი
იღებს თქვენს
იღებს
CV.
თქვენს CV.
გაგზავნისგაგზავნის
შემთხვევაში
შემთხვევაში
ჩნდება ღილაკი:
ჩნდება CV
ღილაკი:
გაგზავნილია
CV გაგზავნილია
რომელიცრომელიც
ავტომატურად
ავტომატურად
ქრება
ქრება
„მოთხოვნილი
„მოთხოვნილი
CV“ ველიდან
CV“ ველიდან
და გადადის
და გადადის
ველში „გაგზავნილი
ველში „გაგზავნილი
CV“.
CV“.

CV„ - ღილაკის
CV„ - ღილაკის
არჩევის შემდეგ
არჩევისსისტემას
შემდეგ სისტემას
გადავყავართ
გადავყავართ
გვერდზე გვერდზე
სადაც
სადაც
„გაგზავნილი
„გაგზავნილი
გამოჩნდება
გამოჩნდება
ყველა ის ყველა
ვაკანსია,
ის რომელზეც
ვაკანსია, რომელზეც
მაძიებელმა
მაძიებელმა
გააგზავნაგააგზავნა
CV
CV
აღნიშნულ
აღნიშნულ
გვერდზე გვერდზე
ზედა ჰორიზონტალურ
ზედა ჰორიზონტალურ
მხარეს განთავსებულია
მხარეს განთავსებულია
შემდეგი ღილაკები:
შემდეგი ღილაკები:
ავტომატურად
ავტომატურად
შერჩეული,
შერჩეული,
მოთხოვნილი
მოთხოვნილი
cv, გაგზავნილი
cv, გაგზავნილი
cv, დამსაქმებლის
cv, დამსაქმებლის
პასუხი და
პასუხი და
სხვა ვაკანსიები.
სხვა ვაკანსიები.
ღილაკების
ღილაკების
ქვემოთგანთავსებულია
ქვემოთგანთავსებულია
საინფორმაციო
საინფორმაციო
ველი:
ველი:

ველის ქვემით
ველისგანთავსებულია
ქვემით განთავსებულია
ფილტრაციის
ფილტრაციის
სისტემა, სისტემა,
რომელიცრომელიც
იშლებარეგიონის
იშლებარეგიონის
და
და
რაიონის მიხედვით:
რაიონის მიხედვით:

ასევე შესაძლებელია
ასევე შესაძლებელია
ძიება:
ძიება:

ფილტრისფილტრის
ღილაკის ღილაკის
მარჯვენა მარჯვენა
მხარეს არის
მხარეს
მონაცემების
არის მონაცემების
ორი მაჩვენებელი:
ორი მაჩვენებელი:
1) სულ ნაპოვნია
1) სულ ნაპოვნია
- ითვლის- პორტალზე
ითვლის პორტალზე
არსებულარსებულ
ყველა ვაკანსიას.
ყველა ვაკანსიას.
2) ნაჩვენებია
2) ნაჩვენებია
- ითვლის- კონკრეტულ
ითვლის კონკრეტულ
გვერდზე გვერდზე
არსებულარსებულ
ვაკანსიას.ვაკანსიას.
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გვერდის ბოლოსგანთავსებულ თითოეულ ვაკანსიას აქვს სამი ღილაკი: გაგზავნილი CVის დათვალიერება, CV -ის თავიდან გაგზავნა და კომპანიის შესახებ ინფორმაცია.
გაგზავნილი CV-ის

დათვალიერება - ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში იხსნება ცალკე

ფანჯარა გაგზავნილი CV-ის დეტალური აღწერით.
ღილაკზე დაჭერით ტექნიკური პრობლემების არსებობის
შემთხვევაში ხდება დამსაქმებელთან CV განმეორებით გაგზავნა .
ამ დროს გამოდის ფანჯარა

ხელახლა გაგზავნის შემთხვევაში გამოდის ფანჯარა:
ღილაკის „კომპანიის შესახებ“ გააქტიურების შედეგად შესაძლებელია ორგანიზაციაზე
დეტალური ინფორმაციის მიღება.

“დამსაქმებლის პასუხი“
აღნიშნულ

გვერდზე

ზედა

ჰორიზონტალურ

მხარეს

განთავსებულია

ღილაკები:

ავტომატურად შერჩეული, მოთხოვნილი cv, გაგზავნილი cv, დამსაქმებლის პასუხი და
სხვა ვაკანსიები.
ღილაკების ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო ველი:

ველის ქვემით განთავსებულია ფილტრაციის სისტემა, რომელიც იშლება რეგიონის და
რაიონის მიხედვით:

ასევე შესაძლებელია ძიება:

ფილტრის ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის მონაცემების ორი მაჩვენებელი:
1)

სულ ნაპოვნია - ითვლის პორტალზე არსებულ ყველა ვაკანსიას.

2) ნაჩვენებია - ითვლის კონკრეტულ გვერდზე არსებულ ვაკანსიას.
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აღნიშნული

გვერდის

ქვემითგანთავსებული

დამსაქმებლის

პასუხი.

ღილაკზე

„კომენტარით“გააქტიურებით ჩამოიშლება დამსაქმებლის პასუხები, სადაც დამსაქმებლის
მიერ მონიშნულია მხოლოდ ერთი.

„სხვა ვაკანსია“ –აღნიშნულ გვერდზე ზედა ჰორიზონტალურ მხარეს განთავსებულია ღილაკები:
ავტომატურად შერჩეული, მოთხოვნილი cv, გაგზავნილი cv, დამსაქმებლის პასუხი და სხვა
ვაკანსიები.
ღილაკების ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო ველი:

აღნიშნულ გვერდს, ისევე როგორც სხვა ქვეღილაკებს აქვს ფილტრაციის სისტემა.
რომელიც იშლება რეგიონის და რაიონის მიხედვით:

ასევე შესაძლებელია ძიება:

ფილტრის ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის მონაცემების ორი მაჩვენებელი:
1)

სულ ნაპოვნია - ითვლის პორტალზე არსებულ ყველა ვაკანსიას.

2) ნაჩვენებია - ითვლის კონკრეტულ გვერდზე არსებულ ვაკანსიას.
გვერდის ბოლის განთავსებულია პორტალზე არსებული ყველა გასაჯაროვებული
ვაკანსია.
თითოეული ვაკანსიის გასწვრივ, არის ღილაკი „დათვალიერება“ და ,,CV-ის გაგაზავნა“

ღილაკი „დათვალიერება“ გააქტიურების შემდეგ შესაძლებელია ვაკანსიის შესახებ
ინფორმაციის მიღება:
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ღილაკი ,,CV-ის გაგაზავნა“ გააქტიურებით გამოჩნდება ფანჯარა:

,,აირჩიეთ cv“ -დაწკაპების შემდეგ

ჩამოიშლება მაძიებლის მიერ შექმნილი cv-ების

დასახელება და სასურველი ვარიანტის არჩევის შემდეგ ღილაკი ,,გაგზავნა“ დაწკაპებით
გაიგზავნება cv კონკრეტულ ვაკანსიაზე.
პროფესიონალი/ სამუშაოს მაძიებელის გვარდზე განთავსებულია ღილაკი „საჭირო
ინფორმაცია „ და „სტატისტიკა“
4. ველი„საჭიროინფორმაცია“ სამუშაოს მაძიებელთათვის-

მოიცავს დასაქმების

საკითხებზე გამოქვეყნებულ და იურიდიული დოკუმენტების შესახებ მონაცმემბს ასევა
მაძიებლის პროფილისა და სისტემით სარგებლობოს შესახებ ინსტრუქციებს.
5. ველი„სტატისტიკა“სამუშაოს მაძიებელთათვის- მოიცავს სისტემაში რეგისტირებული
მომხმარებლების დამსაქებლებისა და მაძიებელების, ვაკანსიების და დასაქმების
შესახებ სტატისტიკური მონაცემების ჩამონათვალს.

V როლი- დამსაქმებელი
იმისათვის რომ მომხმარებელმა ისარგებლოს დამსაქმებლის როლით აუცილებელია
რეგისტრეცია Worknet-ში“ როგორც მომხმარებელი.
რეგისტრაციის გავლის შემდეგ მომხმარებელი ხვდება მთავარ „როლის არჩევის“
გვარდზე.
დამსაქმებლის პროფილის არჩევა ხდება ეკრანის მარცხენა კუთხიდან

ღილაკიდან

„როლის არჩევა“ . ღილაკის გააქტიურებით ჩამოიშლება სისტემაში არსებული როლები.
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ასევე შესაძლებელია იგივე ქმედების განხორციელება მთავარ გვერდძე განთავსებული
საინფორმეციო ლინკიდან:

როლი„დამსაქმებელი“-ს არჩევის შემდეგ გამოჩნდება ინფორმაცია „თქვენს სახელზე
რეგისტრირებულია შემდეგი კომპანიები“ და ჩამოიშლება იმ კომპანიების მონაცემები,
რომლის წარმომადგენელი არის მომხმარებელი.

ნებისმიერი ქმედების განსახორციელებლად აუცილებელია დამსაქმებლის პროფილის
რედაქტირება.
ღილაკზე
რომელიც მოთავსებულია ფანჯარის მარცხენა
ზედა კუთხეში გააქტიურებით გადავდივართ დამსაქმებლის პროფილში. აღნიშნულ
გვერდზე მონაცემები ავტომატურად გადმოდის რეგისტრაციის გვერდიდან.
გვრდზე მარჯვენა ზედა ჰორიზონტალურ კუთხეში განთავსებულია ღილაკები:

ღილაკების ქვემოთ განთავსებულია საინფორმოაციო ველები:
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:
ველების ქვემოთ არის გასაჯაროვების ღილაკი:

გასაჯაროვების ღილაკის ქვემოთ, განთავსებულია პროფილის გვერდების მაჩვენებლები:

რომელიც მიუთითებს პროფილში შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე

რომელ

გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.
პროფილის პირველ გვერდზე განთავსებულია

,,საიდენტიფიკაციო მონაცემები“
საიდენტიფიკაციო

კოდი:

ორგანიზაციის

საიდენტიფიკაციო

კოდიივსება

ხელით

(შევსების შემდეგ მონაცემები ავტომატურად გადამოწმდება სამეწარმეო რეესტრის
ბაზასთან). ველის შევსება სავალდებულოა. ველს აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.
კომპანიის დასახელება: მონაცემები ავტომატურად გადმოდის სამეწარმეო რეესტრიდან,
ველს აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.
იურიდიული ფორმა: მონაცემები ავტომატურად გადმოდის სამეწარმეო რეესტრიდან,
ველს აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.
იურიდიული

მისამართი

-

მონაცემები

ავტომატურად

გადმოდის

სამეწარმეო

რეესტრიდან, ველს აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.
საწარმოს ზომა: მონაცემები ავტომატურად გადმოდის სამეწარმეო რეესტრიდან, ველს
აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.
საკუთრების ფორმა:

მონაცემები ავტომატურად გადმოდის სამეწარმეო რეესტრიდან,

ველს აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.
დაარსების თარიღი: მონაცემები ავტომატურად

გადმოდის სამეწარმეო რეესტრიდან,

ველს აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.
საქმიანობის სფერო: მონაცემები ავტომატურად

გადმოდის სამეწარმეო რეესტრიდან,

ველს აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.
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საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელეფონი:

ივსება ხელით. ველის შევსება სავალდებულოა.

ველს არა აქვს გასაჯა-

როვების ღილაკი.
ფაქსი: ივსება ხელით. ველს არა აქვს გასაჯაროვების ღილაკი. ამ ველის შევსება არ არის
სავალდებულო.
ელ-ფოსტა: ივსება ხელით. ველის შევსება სავალდებულოა. ველს არა აქვს გასაჯაროვების
ღილაკი.
ვებ-გვერდი: ივსება ხელით. ველს არა აქვს გასაჯაროვების ღილაკი. ამ ველის შევსება
სავალდებულო არაა.

გვერდის ბოლოს განთავსებული ღილაკები ,,შენახვა“ და ,,შეავსე მეტი“.
მეორე გვერდზე განთავსებულია გასაჯაროვების ღილაკი:

გასაჯაროვების ღილაკის ქვემოთ, განთავსებულია პროფილის გვერდების მაჩვენებლები:

რომელიც მიუთითებს პროფილში შესავსები გვერდების რაოდენობას, ასევე
გვერდზე ავსებთ ინფორმაციას.
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რომელ

ქვემოთ განთავსებულია კომპანიის შესახებ ინფორმაცია-.
ფაქტობრივი მისამართი: ველს აქვს არჩევანის საშუალება. იშლება სამი ფანჯარა: რეგიონი
(ჩამოშლება რეგიონი) , რაიონი (ჩამოიშლება რაიონი) და დამატებითი (ივსება ხელით).
სამივე ველის შევსება სავალდებულოა. ველს აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.
კითხვები: თანამშრომელთა რაოდენობა, მათ შორის ქალი, მათ შორის უცხოელი, მათ
შორის შშმპ, ფილიალების რაოდენობა - ივსება ხელით. ველის შევსება არ არის
სავალდებულო. ველს აქვს გასჯაროვების ღილაკი.
მოკლე აღწერა: ივსება ხელით. ითვალისწინებს კომპანიის შესახებ მცირე ინფორმაციის
განთავსებას. ველის შევსება არ არის სავალდებულო. ველს აქვს გასაჯაროვების ღილაკი.

დამსაქმებლის

მეორე

გვერდზე

განთავსებულია

დელეგირებული

პირების

მონაცემები:

აქვე ჩანს ღილაკი

, რომლის მონიშვნა სავალდებულოა მხოლოდ იმ

შემთხვევაში თუ კონკრეტულ პირს ენიჭება უფლება კომპანიის სახელით იმოქმედოს
სისტემაში.
სხვა შემთხვევაში „ადმინისტრატორი“-ის ველის მონიშვნა სასურველი არაა.
•

თუ კომპანიის სახელით მოქმედების უფლება ენიჭება სხვა პირს, სავალდებულოა
მისი პირადი ნომრის ჩაწერა ველში

. გასათვალისწინებელია, რომ ამ

შემთხვევაში პირი დარეგისტრირებული უნდა იყოს პორტალზე - worknet.gov.ge.
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•

ღილაკი

დაჭერით ხელით დამატებულ პირს გაუუქმდება სისტემაში

კომპანიის სახელით მუშაობის უფლება.
•

სისტემაში მინიმუმ ერთი ადმინისტრატორის მონიშვნა სავალდებულოა

ამ მონაცემების შევსების შემდეგ ქვედა კუთხეში გამოჩნდება ორი ღილაკი

ღილაკზე „შენახვა“ დაჭერით ხდება

მონაცემების დაფიქსირება სისტემაში და გამოვა

ფანჯარა:

დამსაქმებლის პროფილის შევსების შემდეგ ღილაკზე ,,ჩემი კომპანიები“ დაწკაპებით
გადავდივართ გვერდზე სადაც განთავსებულია საინფორმაციო ველები:

ველების ქვემოთ

არის

ფანჯარა სადაც განთავსებულია კომპანიის (რამოდენიმეს

არსებობის შემთხვევაში კომპანიების) დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი, კომპანიის
იურიდიული

ფორმა,

კომპანიის

წარმომადგენელის

პირადი

მონაცემები

და

წარმომადგენლის პოზიცია.
მომხმარებელმა სისტემის მიერ მოწოდებული ჩამონათვალიდან უნდა აირჩიოს ის
კომპანია ვისი სახელითაც სურს სისტემაში ინფორმაცისს განთავსება.

აქვე მარჯვენა კუთხეში სისტემა გაცნობებთ, კომპანიის წარმომადგენელი დარეგისტრირებულია თუ არა სისტემაში:
იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ პირზე არ არის რეგისტირებული კომპანია, გამოდის
ფანჯარა:
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დამსაქმებლის

პროფილის

შესავსებად

ღილაკზე

დაჭერით სისტემა ავტომატურად გადადის დამსაქმებლის პროფილში.
დამსაქმებლის პროფილის შევსების შემდეგ შესაძლებელია სხვა ველებით სარგებლობა:
,,ვაკანსიები“
ვაკანსიების გვერდძე მარჯვენა ზედა ჰორიზონტალურ მხარეს განთავსებულია ღილაკები:

აღნიშნული ღილაკების ქვემოთ არის ქვეღილაკები:

ქვემოთ განთავსებულია საინფორმაციო ტექსტები:

ახალი ვაკანსიის განთავსება შესაძლებელიაღილაკი

გააქტიურებით.

აღნიშნულ გვერდს აქვს ფილტრაციის სისტემა რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია
ძიება:

ფილტრის ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის მონაცემების ორი მაჩვენებელი:
3) სულ ნაპოვნია - ითვლის პორტალზე არსებულ ყველა ვაკანსიას
4) ნაჩვენებია - ითვლის კონკრეტულ გვერდზე არსებულ ვაკანსიას
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ღილაკზე დაჭერით გეძლევათ შესაძლებლობა გადახვიდეთ ვაკანსიის გვერდზე სადაც
განთავსებულია საინფორმაციო ტექსტები:

ვაკანსიების გვერდზე განთავსებულია შემდეგი საინფორმაციო ველები:
1. ვაკანსიის აღწერა
2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ვაკანსიის აღწერის ველში, თქვენ საშუალება გაქვთ მონიშნოთ ღილაკი "ღია" ან
"დახურული".

ღილაკი "ღია" გააქტიურების შემდეგ, თქვენს მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიას დაინახავს
ყველა მომხმარებელი. ქვემოთ განთავსებულია შეკითხვა ,,გამოჩნდეს ინფორმაცია
კომპანიის შესახებ?“

ღილაკის „

“ მეშვეობით თქვენი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია გახდება საჯარო.

ღილაკი "დახურული"ს გააქტიურების შემდეგ, თქვენი მონაცემები მესამე პირისთვის
იქნება მიუწვდომელი. სისტემა ავტომატურად დააკავშირებს კანდიდატებთან.

აღნიშნული ღიკალებიდან ერთ-ერთის გააქტიურება სავალდებულოა.
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პოზიციის დასახელება - ინფორმაცია შედის ხელით

(თავისუფალი ველი). ველის

შევსება სავალდებულოა

ვაკანტური ადგილები - ინფორმაცია შედის რაოდენობრივად ხელით (თავისუფალი
ველი).
ველის შევსება სავალდებულოა.
დასრულების თარიღი - ვაკანსიის დასრულების საბოლოო ვადა. აღნიშნულ ველს აქვს
ჩამოშლის ფუნქცია, სადაც ირჩევთ თქვენთვის სასურველ თარიღს.

ველის შევსება სავალდებულოა

პროფესია/სამუშაო - ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი).

პირველი სამი ასოსაკრეფისშემდეგ,ჩამოშლილიმონაცემებიდან შესაძლებელიამოინიშნოს
სასურველიმონაცემი. პროფესიების სტანდარტის ნიმუში აღებულია ISCO -88 მიხედვით.
ISCO კოდი იერარქიულია. მაძიებელი ყოველთვის უთითებს მეოთხე დონეს.

პროფესიის არჩევის შემდეგ ჩამოიშლება პროფესიების ჩაშლილი ვარიანტი. ჩამოშლილი
მონაცემებიდან შესაძლებელია მოინიშნოს სასურველი მონაცემი
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აღნიშნული ღიკალებიდან ერთ-ერთის გააქტიურება სავალდებულოა

სამუშაო გამოცდილება მითითებულ პროფესიაში -

ინფორმაცია შედის ხელით

(თავისუფალი ველი)

ძირითადი ფუნქცია/მოვალეობები - ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი ველი)
სტაჟირება - თქვენ საშუალება გაქვთ მონიშნოთ ღილაკი "დიახ" ან "არა".აღნიშნული
ღიკალებიდან ერთ-ერთის გააქტიურება სავალდებულოა

ღილაკი "დიახ" მონიშვნის შემდეგ, მარჯვენა მხარეს გამოდის კითხვა "ანაზღაურებადია?"
აღნიშნული ღიკალებიდან ერთ-ერთის გააქტიურება სავალდებულოა

ანაზღაურებადის ველში ღილაკი "დიახ" მონიშვნის შემდეგ, უნდა აირჩიოთ სტაჟირების
"სავარაუდო ანაზღაურება" + "ბონუსი" არსებობის შემთხვევაში. აღნიშნულ ველს აქვს
ჩამოშლის ფუნქცია, სადაც ირჩევთ თქვენთვის სასურველ ანაზღაურებას + ბონუსს
მონიშვნის ღილაკით "დიახ" ან "არა"

ველის შევსება სავალდებულოა
სტაჟირების ველში ღილაკი "არა" მონიშნის შემდეგ, მარჯვენა მხარეს გამოდის კითხვა
"დროებითი სამუშაო?" მონიშვნის ღილაკებით "დიახ"; "არა". აღნიშნული ღიკალებიდან
ერთ-ერთის გააქტიურება სავალდებულოა

დროებითი სამუშაოს ველში ღილაკი "დიახ" მონიშვნის შემდეგ, მარჯვენა მხარეს
გამოდის ჩანაწერი "სავარაუდო ხანგრძლივობა (თქვეებში) " ინფორმაცია შედის ხელით
(თავისუფალი ველი). ველის შევსება სავალდებულოა.
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სავარაუდო ანაზღაურება - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია, სადაც ირჩევთ
თქვენთვის სასურველ ანაზღაურებას + "ბონუსი" არსებობის შემთხვევაში.

ველის შევსება აუცილებელია

სამუშაო გრაფიკი - თქვენ საშუალება გაქვთ მონიშნოთ ღილაკი "სრული", "არასრული",
"ცვლებში". აღნიშნული ღიკალებიდან ერთ-ერთის გააქტიურება სავალდებულოაღილაკი
"ცვლებში"მონიშვნის შემთხვევაში, მარჯვენა მხარეს გამოდის ჩანაწერი "სამუშაო
დღეები", "შაბათი", "კვირა", "ღამის საათები", სადაც ირჩევთ თქვენთვის სასურველ
ცვლებს.
სამუშაოს ადგილმდებარეობა - მოიცავს შემდეგ ველებს: „რეგიონი“

და „რაიონი“,

რომელთა შევსება სავადებულოა. რეგიონის მითითებით ჩამოიშლება შესაბამისი რაიონი.
რაც შეეხება ქვემოთ ნაჩვენებ დამატებით ველს, ინფორმაცია შედის ხელით (თავისუფალი
ველი). ველის შევსება ნებაყოფლობითია და შეგიძლიათ მიუთითოთ სრული მისამართი
(მაგ. ქალაქი, ქუჩა, სოფელი და ა.შ.).

გასაუბრების დაწყების სავარაუდო თარიღი - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია,
სადაც ირჩევთ თქვენთვის სასურველ თარიღს. ველის შევსება სავალდებულოა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები - მოიცავს შემდეგ ველებს:
1. განათლების მინიმალური დონე - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია:
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რომელშიც განთავსებულია განათლების მიღწეული დონე, საიდანაც თქვენ შეგიძილიათ
მხოლოდ ერთი ჩანაწერის მონიშვნა.
-იმისათვის, რომ შეიტანოთ დეტალური ინფორმაცია მიღებული განათლების შესახებ,
პირველ რიგში სავალდებულოა ღილაკი
შემდეგ ჩამოიშლება შემდეგი ველები

-ის გააქტიურება, რომლის

ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია, რომელშიც მოცემულია განათლების სახეობის ის ტიპები,
რომლებიც შესაბამისობაშია განათლების მიღწეულ დონესთან.

აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა
შემდეგი ველები განსაზღვრავს მიღბული განათლების მიმართულებას, სპეციალობას და
სპეციალიზაციას რომელიც კლასიფიცირებულია განათლების ეროვნული ტანდარტების
მიხედვით.

მიმართულება - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია, რომელშიც განთავსებულია
განათლების მიღწეული დონე, საიდანაც თქვენ შეგიძილიათ მხოლოდ ერთი ჩანაწერის
მონიშვნა:
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სპეციალობა - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია, რომელშიც

განთავსებულია

განათლების მიღწეული დონე, საიდანაც თქვენ შეგიძილიათ მხოლოდ ერთი ჩანაწერის
მოიშვნა.

სპეციალიზაცია - აღნიშნულ ველს აქვს ჩამოშლის ფუნქცია, რომელშიც განთავსებულია
განათლების მიღწეული დონე, საიდანაც თქვენ შეგიძილიათ მხოლოდ ერთი ჩანაწერის
მონიშვნა:

ღილაკზე „შენახვა“ დაჭერით ხდება მონაცემების დაფიქსირება სისტემაში
ღილაკზე „გაუქმება“ დაჭერით უქმდება შეყვანილი ინფორმაცია.

დამატებითი სამშაო გამოცდილება- ივსება მხოლოდ სურვილის შემთხვევაში, ველის
შევსება არ არის სავალდებულო. პირველი სამი ასო საკრეფის შემდეგ, ჩამოშლილი
მონაცემებიდან შესაძლებელია მოინიშნოს სასურველი მონაცემი, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში. პროფესიების სტანდარტის ნიმუში აღებულია ISCO -88 მიხედვით. ISCO
კოდი იერარქიულია. მაძიებელი ყოველთვის უთითებს მეოთხე დონეს.
პროფესიის არჩევის შემდეგ ჩამოიშლება პროფესიების ჩაშლილი ვარიანტი. ჩამოშლილი
მონაცემებიდან

შესაძლებელია

მოინიშნოს

სასურველი

მონაცემი.

აღნიშნული

ღილაკებიდან ერთ-ერთის გააქტიურება სავალდებულოა

სამუშაო გამოცდილება მითითებულ პროფესიაში -

ინფორმაცია შედის ხელით

(თავისუფალი ველი)
სრული სამუშაო სტაჟი - ველის შევსება არ არის სავალდებულო. - ინფორმაცია შედის
ხელით.
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მართვსი მოწმობის საჭიროების შემთხვევაში ივსება ველი „მართვოს მოწმობა“. ველის
შევსება არ არის სავალდებულო.

ავტომობილის მართვის მოწმობა - მონიშვნის ღილაკის საშუალებით მონიშნეთ მართვის
მოწმობის კატეგორიები. მონიშვნა არ არის შეზღუდული (ველი შეადგენს 5 მონიშვნის
ღილაკს A B C D E)
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მართვის მოწმობა - მონიშვნის ღილაკის საშუალებით
მონიშნეთ მართვის მოწმობის კატეგორიები მონიშვნა შეუზღუდავია. (ველი შეადგენს 2
მონიშვნის ღილაკს T1 T2)
გ. სარკინიგზო
დ. საჰაერო
ე. საზღვაო

მაუსის ღილაკთან მიტანის დროს გამოდის თითოეულ უნარ-ჩვევის განმარტება.
1. კომუნიკაცია

-

მეტყველებს

გამართულად

და

დამაჯერებლად;

მკაფიოდ

აყალიბებს მოსაზრებებსა და მათ მხარდამჭერ არგუმენტებს. სწრაფად რეაგირებს
აუდიტორიის

საჭიროებებსა

და

უკუკავშირზე;

წარმოადგენს

ინფორმაციას

მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, გასაგები ფორმულირებით. ამავდროულად,
ინფორმაციის სტრუქტურირებას არგებს კონკრეტული აუდიტორიის საჭიროებასა
და ინტერესებს.
2. თანამშრომლობა - პატივისცემით ეკიდება სხვა ადამიანების შეხედულებებსა და
მოსაზრებებს. კარგად აქვს განვითარებული ემპათიის (თანაგრძნობის) უნარი;
უსმენს სხვებს და გულწრფელად ეხმარება შესაბამისი საჭიროების არსებობის
შემთხვევაში. უზიარებს კოლეგებს საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას; ზრუნავს
გუნდური სულის კვეთების ჩამოყალიბებაზე; აგვარებს კონფლიქტებს და
ადვილად ერგება გუნდურ მუშაობას.
3. ტოლერანტულობა - ერთნაირი პატივისცემითა და სიფრთხილით ექცევა სქესით,
ეთნიკური წარმომავლობით, სოციალური წარმოშობით თუ რაიმე სხვა ნიშნით
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განსხვავებულ

ადამიანებს.

კრიტიკულად

უდგება

ამ

მხრივ

არსებულ

სტერეოტიპებსა და ნეგატიურ შეხედულებებს. წაახალისებს მრავალფეროვნებას
ნებისმიერ კონტექსტში.
4. კეთილსინდისირება - ხასიათდება

ეთიკის

მაღალი

სტანდარტებითა

და

პრინციპულობით; მუდმივად ასრულებს დანაპირებს; ნეგატიურად რეაგირებს
არაკეთილ სინდისიერ, არაეთიკურ ქცევაზე, ბოროტა და რიყენებს ძალაუფლებასა
და გავლენას.
5. ერთგულება - ავლენს გარშემო მყოფებისა და საერთო, ჯგუფური მიზნებისადმი
ერთგულებას; ყოველდღიურად მოქმედებს თავის საქმიან გარემოში არსებული
ძირითადი ღირებულებებისა და დამკვიდრებული ნორმების შესაბამისად. არ
გაურბის დამატებით პასუხისმგებლობასა და ფუნქციებს, გულწრფელად ემსახურება საერთო მიზნებსა და ინტერესებს.
6. შედეგზე ორიენტაცია - საკუთარ თავსა და სხვებს უწესებს საკმაოდ მაღალ
სტანდარტებს. მუდმივად ზრუნავს სამუშაოს შედეგების ხარისხობრივ თუ
რაოდენობრივ გაუმჯობესებაზე. სამუშაოს ორგანიზებულად და გეგმა ზომიერად
ასრულებს; როგორც წესი, აღწევს დასახულ მიზნებს; ფოკუსირებულია
პარტნიორების საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე; ენთუზიაზმით ეკიდება ახალ,
რთულ ამოცანებს.
7. გადაწყვეტილებების მიღება - არ გაურბის გადაწყვეტილებების მიღებასა და
პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე დაკისრებას. თამამად იღებს ინიციატივას
პროექტებისა და ადამიანების გაძღოლის საჭიროების შემთხვევაში. მუდმივად
ზრუნავს სასიკეთო ცვლილებების დანერგვაზე; რთული არჩევანის გაკეთების არ
ეშინია და სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებებს
8. გაძღოლა და ხელმძღვანელობა - ჯგუფის წევრებს ნათელ და გასაგებ დავალებებს
უსახავს; უქმნის მათი შესრულების მოტივაციას. სიფრთხილით არჩევს ჯგუფის
წევრებს და ხელს უწყობს მათ პროფესიულ ზრდა–განვითარებას. უწესებს
კოლეგებს სამუშაოს შესრულების საკმაოდ მაღალ სტანდარტებს.
9. სოციალური კავშირების დამყარება - მარტივად ამყარებს ურთიერთობებს
როგორც თანამშრომლებთან, ისე უცხო ადამიანებთან. აყალიბებს ფართო და
ეფექტიან სოციალურ ქსელს; კარგად იყენებს იუმორის გრძნობას სოციალური
კავშირების გაძლიერებისათვის
10. დარწმუნება/ გავლენის მოხდენა - საჭიროების შემთხვევაში, შეუძლია სხვების
დარწმუნება საკუთარი პოზიციის სისწორეში; კარგად იყენებს ხელსაყრელ
რესურსებს (ფიზიკურს, ინფორმაციულს) ადამიანებზე სასურველი გავლენის
მოსახდენად;

შეუძლია

მიზამიმართულად

(განზრახ)

მართო

სსხვათა

შთაბეჭდილებები; ძლიერ გავლენას ახდენს სხვა ადამიანებზე
11. დარგობრივი ცოდნის გამოყენება - წარმატებით იყენებს დარგობრივ ცოდნას;
მუდმივად ზრუნავს საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე როგორც თეორიული
მასალის შესწავლის, ისე პრაქტიკული გამოცდილების დაგროვების გზით. კარგად
ესმის თავის სფეროსთან მონათესავე განყოფილებებში არსებული სტრუქტურული
ერთეულების ფუნქცია – მოვალეობები, მათი დანიშნულება;
12. ანალიზი - მარტივად აანალიზებს რაოდენობრივ მონაცემებს და გამოაქვს
ადეკვატური დასკვნები; რაიმე საკითხში უკეთ გარკვევის მიზნით ეძიება

trening saxemZRvanelo

415

დამატებით ინფორმაციას; ხედავს მიმართებებს გლობალურ საკითხებსა და მათ
შემადგენელ კომპონენტებს შორის
13. კვლევა/სწავლა - სწრაფად ითვისებს სიახლეებს, მარტივად იგებს ახალ
კონცეფციებს; ეძიება ახალ ინფორმაციას საუკეთესო გადაწყვეტილების
მიღებისთვის
14. ინოვაციურობა - აგენერირებს ახალ იდეებს, მიდგომებსა და მიგნებებს; მუდმივად
ზრუნავს

დაკისრებული

ორიგინალური

და

მოვალეობების

უფრო

ეფექტინი

შესასრულებლად

გზების

მოძიებაზე;

ახლებური,
წამოჭრილი

პრობლემებისთვის გადაწყვეტის რამდენიმე ალტერნატივას იგონებს.
15. სტრატეგიებისა და კონცეფციების ფორმულირება - არსებული მიზნების უფრო
წარმატებით მიღწევისათვის სტრატეგიულად (გეგმა ზომიერად) უდგება საკუთარ
მოვალეობებს. მრავალმხრივი ანალიზის საფუძველზე აყალიბებს მიზნისთვის
რელევანტურ ხედვასა და მისი მიღწევის დეტალურ სტრატეგიას.
16. დაგეგმვა/ორგანიზება - სახავს მკაფიო და კონკრეტულ მიზნებსა და ამოცანებს;
ყოველთვის წინასწარ გეგმავს სამუშაოს და გაითვლის პოტენციურ რისკებს;
ზრუნავს ამოცანების შესრულებისათვის საჭირო რესურსების მობილიზებაზე,
ეფექტიანად მართავს დროს და თითქმის ყოველთვის ახერხებს სამუშაოს
შესრულებას დადგენილ ვადებში.
17. ინტრუქციებისა და პროცედურების დაცვა - თუ აუცილებელი შესაბამისი
საჭიროება არ არსებობს, არ ეწინააღმდეგება ხელმძღვანელობის მითითებებს.
ზედმიწევნით მიჰყვება დადგენილ პროცედურებსა და რეგულაციებს; ცდილობს
ყოველთვის „ჩაჯდეს“ ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილ ვადებში და ჩარჩოებში;
ანგარიშს უწევს არსებულ საკანონმდებლო და სხვა ფორმალურ მოთხოვნებს.
18. ცვლილებებთან

ადაპტაცია

-

მარტივად

ეგუება

სიახლეებს,

მათ

შორის

მოულოდნელსა და სწრაფად განხორციელებულსაც; არ აშინებს გაურკვევლობა,
თამამად ცდის სიახლეებს, ახალ ინიციატივებს; მართავს თავის ქცევას ისე, რომ
მოერგოს განსხვავებულად ამიანებსა და სიტუაციებს; დაინტერესებულია ახალი
გამოცდილების მიღებით
19. სტრესის მიმართ

გამძლეობა - პოზიტიურ განწყობას ინარჩუნებს სამუშაო

გარემოში; შეუძლია ნაყოფიერად მუშაობა დაძაბულ და სტრესულ გარემოში,
საკუთარი ემოციების მოთოკვა/კონტროლი რთულ/კრიზისულ სიტუაციებში;
უმტკივნეულოდ იღებს კონსტუქციულ კრიტიკას და ცდილობს ისწავლოს
/განვითარდეს მის საფუძველზე. ახერხებს სამუშაოს მოთხოვნებისა და პირადი
ცხოვრების დაბალანსებას
20. საქმიანი აზროვნება - მუდმივად ეცნობა სიახლეებს თავის პროფესიულ სფეროში,
ფიქრობს საკუთარი საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობებზე;
ზრუნავს საქმიანი მიზნების მიღწევაზე, ინფორმირებულია მის აქტიურ გარემოში
მიმდინარე პროცესების შესახებ; ზრუნავს მის ხელთ არსებული სახსრების
ეფექტიან ხარჯვაზე.
ენებისა და პროგრამების ცოდნა-ველის შევსება არ არის სავალდებულო. ველებს აქვს
ჩამოშლის ღილაკი, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი ვარიანტი.
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დამატებითი ინფორმაცია აპლიკანტებისთვის- დამსაქმებელის მიერ მოწოდებული სხვა
მონაცემი ვაკანიის შესახებ.
ზემოაღნიშნული ველების შევსების შემდეგ სავალდებულოა მოცემული ორი ღილაკიდან
ერთ-ერთის არჩევა.

ცვლილებების გაუქმება - ღილაკის არჩევის შემთხვევაში დამსაქმებლის მიერ შევსებული
ველებიდან წაიშლება ინფორმაცია.
მონახაზის შენახვა- ღილაკის არჩევის შემთხვევაში დამსაქმებლის მიერ შევსებული
ველები

ინახება

სისტემაში, რომელიც წარმოადგენს სამუშაო ვარიანტს ვაკანსიის

გამოქვეყნებამდე. სისტემა ავტომატურად გადადის „მონახაზები“-ს გვერდზე.

ბ) ,,მონახაზები“
„მონახაზები“ გვერდზე გადასვლის შემდეგ ჩნდება საინფორმაციო ტექსტები:

ქვემოთ გართავსებულია ღილაკი

.

აღნიშნულ გვერდს აქვს ფილტრაციის სისტემა რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია
ძიება:

ფილტრის ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის მონაცემების ორი მაჩვენებელი:
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1) სულ ნაპოვნია - ითვლის პორტალზე არსებულ ყველა ვაკანსიას
2) ნაჩვენებია - ითვლის კონკრეტულ გვერდზე არსებულ ვაკანსიას.

აღნიშნული ველების ქვემოთ განთავსებულია ვაკანსიები:

ღილაკი

- მეშვეობით შესაძლებელია ვაკანსიის მონახაზის რედაქტირება.

ღილაკი

-მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დაათვალიეროს ვაკანსიის

მონახაზი.
ღილაკი

დაჭერის შემთხვევაში ჩნდება ფანჯარა ორი ღილაკით „დიახ“ და „არა“.

„არა“ ღილაკის არჩევის შემთხვევაში იშლება ვაკანსიის მონახაზი.
ღილაკის

დაჭერის შემთხვეავში გამოდის ფანჯარა ინფორმაციით „გსურთ

ვაკანსიის სისტემაში გამოქვეყნება“ კითხვებით „დიახ“ და „არა“
„დიახ“ პასუხის შემთხვევაში ვაკანსია გამოქვეყნდება სისტემაში და ავტომატურად
გადადის ველში „გამოქვეყნებული“.
„არა“ პასუხის შემთხვევაში ვაკანსიი მონახაზი რჩება „მონახაზი“ ს ველში.

გ) ,,გამოქვეყნებული‘’ ვაკანსია
ველზე გადასვლის შემდეგ ჩამოიშლება საინფორმაციო ტექსტი:
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სისტემაში გამოქვეყნებული ვაკანსიები შეიძლება იყო ღია, ან დახურული.
გამოქვეყნებული ვაკანსიები სისტემის ავტომატურად ძებნაში იღებენ მონაწიელობას.

აღნიშნულ გვერდს აქვს ფილტრაციის სისტემა რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია
ძიება:

ფილტრის ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის მონაცემების ორი მაჩვენებელი:
3) სულ ნაპოვნია - ითვლის პორტალზე არსებულ ყველა ვაკანსიას
4) ნაჩვენებია - ითვლის კონკრეტულ გვერდზე არსებულ ვაკანსიას
ფანჯარაში გამოჩნდება ის ვაკანსიები რაც გამოაქვეყნა დამსაქმებლმა.

ფანჯრის მარცხენა კუთხეში გამოჩნდება ვაკანსის დასახელება, სადაც მითითებულია
ვაკანსიის გამოქვეყნებისა და დასრულების თარიღი, ვაკანსიის სტატუსი (აქტიურია თუ
პასიური)
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ველში „გამოქვეყნებული“შემავალ ვაკანსიებს აქვთ რედაქტირების, დათვალიერების
წაშლისა და ვაკანსიის დასრულების ფუნქციები.
ღილაკი „რედაქტირება „- დაჭერის შემთხვევაში დამსაქმებელს შეუძლია გამოქვეყნებულ ვაკანსიაში ცვლილების შეტანა.
გამოქვეყნებულ ვაკანსიაზე ცვლილება ეხება შემდეგ ველებს
•

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

•

ვაკანსიის დასრულების თარიღი

•

ძირითადი ფუნქცია/მოვალეობები

•

სტაჟირება

•

დროებითი სამუშაო

•

სავარაუდო ანაზღაურება

•

სამუშაოს ადგილმდებარეობა

•

სამუშაო გრაფიკი

•

გასაუბრების სავარაუდო თარიღი

•
•

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
უნარ-ჩვევები

•

კომპიუტერული პროგრამები

•

დამატებითი ინფორმაცია აპლიკანტებისთვის

ღილაკის „დათვალიერება“-

გააქტიურების შემთხვევაში დამსაქმებელს შეუძლია მის

მიერ გამოქვეყნებული ვაკანსიის დათვალიერება.
ღილაკის „წაშლა„ - მეშვეობით იშლება დამსაქმებლის მიერ გამოქვეყნებული ვაკანსია.
ღილაკის „დასრულება“ - დახმარებით შესაძლებელია გამოქვეყნებული ვაკანსიის
დახურვა.
აღნიშნული ღილაკზე დაჭერით გამოჩნდება ფანჯარა

ღილაკი „დიახ“ დაჭერის შემთხვევაში ეკრანზე ჩნდება ფანჯარა

დახურული ვაკანსია ავტომატურად გადადის დასრულებული ვაკანსიების ველში.
ღილაკი „არა“ დაჭერის შემთხვევაში გამოქვეყნებული ვაკანსია რჩება იმავე ველში.
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ველში „გამოქვეყნებული“-განთავსებულია ვაკანსიები. თითოეულ ვაკანსიას ფანჯრის
ქვედა ნაწილში წარმოდგენილი ღილაკები ასახავენ გამოქვეყნების შემდეგ მიღბულ
შედეგებს.

ველი

„ავტომატურად

შერჩეული

(3)“ ვაკანსიის გამოქვეყნების შემდეგ სისტემა

ავტომატურად ეძებს შესაბამის კადრს. აღნიშნული კადრის შესახებ ინფორმაცია აისახება
ველში

„ავტომატურად

შერჩეული“.

შერჩეული

კადრის

რაოდენობა

გამოსახება

ციფრებით.

ღლაკზე დაჭერის შემდეგ ჩამოიშლება მოძიებული კანდიდატების საჯარო მონაცემები.

დამსაქმებლის მიერ გამოქვეყნებული ვაკანსია სამუშაოს მაძიებელს აკავშირებს
შემდეგი ველებით:
•

პოზიის დასახელება

•

პროფესია

•

სტაჟირება

•
•

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
პროფესია

•

მართვის მოწომობა

•

უნრა-ჩვევები

•

ენები/კომპიუტერული პროგრამები

იმ შემთხევეაში თუ მაძიებელს არ აქვს გასაჯაროებული მონაცემები დამსაქმებელს
შერჩეულ სიაში გამოუჩნდება მხოლოდ ინფორმაცია „შერჩეულია კანდიატი“, რომელსაც
არ აქვს გასაჯაროებული ინფორმაცია საკუთარი თავის შესახებ.
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ზემოთ აღნიშნულ ნიმუშში სისტემის მიერ დაკავშირებულ კანდიდატებს აქვთ „საჯარო
პროფილი“

ღილკზე

დაჭერით ჩამოიშლება ფანჯარა.

თავიუფალ ველში შეტყობინების ტექსტი იწერება ხელით. ღილაკზე
დაჭერით ინფორმაცია ქრება ველიდან “ავტომატურდ შერჩეული“
და გადადის ველში „მოთხოვნილი cv”. ველში “ავტომატურდ შერჩეული“ რჩება მხოლოდ
იმ კანდიდატბის მონაცემები რომლებზეც დამსაქმებელმა არ მოითხოვა cv.

ველი „მოთხოვნილი CV“ ში გადადის დამსაქმებლის მიერ გაგზავნილი მოთხოვნები.

აღნისნულ ველში კანდიდატების მონაცემები რჩება იქმადე სანამ დამსაქმებელი არ
გააუქმებს მას.
ფანჯრის მარჯვენა მხარეს ღილაკზე „გაუქმება“დაჭერით გამოდის ფანჯარა

ღილაკზე „დიახ“ დაჭერით უქმდება კანდიდატის მონაცემები.

ველი „შემოსული CV (2)“- აღირიცხება სამუშაოს მაძიებლების მიერ გამოგზავნილი
cv-ების რაოდენობა.
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კანდიდატების მონაცემების ფანჯარას აქვსდათვალიერების,საჯარო პროფილისა და
შედეგების დაფიქსირების ღილაკები.
ღილაკზე „cv-ს დათვალიერება“ დაჭერით სისტემა ხსნის დამატებით ფანჯარას სადაც
ატვირთულია კანდიდატის cv.

ღილაკზე „საჯარი პროფილი“ ს დაჭერით სისტემა ამოაგდებს ფანჯარას სადაც წარმოდგენილია კანდიდატის მონაცემები.
ღილაკზე „შედეგების დაფიქსირება“დაჭერით ჩნდება ფაჯარა სადაც შესაძლებელია
დამსაქმებლმა დააფიქსიროს მიღებული გადაწყვეტილება.
დამსაქმებელს შეუძლია მონიშნოს ოთხი პასუხიდან (არ გამოცხადდა, დამსაქმებლის
უარი, მაძიებლის უარი და დასაქმება) ერთ-ერთი.
ველში „კომენტარი“ სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია კომენტარის გაკეთება.

ნებისმიერი პასუხის მონიშვნის შემდეგ და „შენახვა“ ღილაკზე დაჭერით მონაცემები
ქრება და გადადის ველში „ვაკანსიის შედეგები“
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დ) „ვაკანსიის შდეგები“
ველში „ვაკანსიის შედეგები“ თავს იყრის კანდიდატების შესახებ მონაცემები რომელზეც
დამსაქმებელმა დააფიქსირა თავისი გადაწყვეტილება.
აღნიშნულ გვერდს აქვს ფილტრაციის სისტემა რომელიც იშლება თარიღისა და
დასახელების მიხედვით:
თითოეულ მათგანს აქვს დამატებითი ფილტრაციის ღილაკი ანბანის მიხედვით:
ფილტრის ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის მონაცემების ორი მაჩვენებელი:
1) სულ ნაპოვნია - ითვლის პორტალზე არსებულ ყველა ვაკანსიას
2) ნაჩვენებია - ითვლის კონკრეტულ გვერდზე არსებულ ვაკანსიას
ამ ღილაკზე გადასვლის შემდეგ ჩნდება საინფორმაციო ტექსტი:რას ნიშნავს
„დასრულება“?
აღნიშნულ ველში შემოდის ყელა ის ვაკანსია რომეზედ დამსაქმებელმა
ღილაკის დაჭერით დააფიქსირა ვაკანსიის დასრულების შესახებ გადაწყვეტილება.
ველში გადასვლის შემდეგ გამოჩნდება დასრულებული ვაკანსიების ჩამონათვალი.
დასრულებული ვაკანსიების გვერდზე ჩანს ვაკანსიის დასახელება, გამოქვეყნების
თარიღი, დასრულების თარიღი და ვაკანსიის სტატუსი.

დასრულებულ ვაკანსიას აქვს სამი ღილაკი: მოთხოვნილი CV, შემოსული CV და
ვაკანსიის შედეგები.
მოთხოვნილი CV - დამსაქმებლის მიერ დაინტერესებული მაძიებლის მონაცემები.
შემოსულიCV- დამსაქმებლის მიერ მოთხოვნილი და ვაკანსიით

დაინტერესებული

მაძიებლისგან გამოგზავნილი მონაცემები.
ვაკანსიის

შედეგები

-

დამსაქმებლის მიერ კონკრეტულ მაძიებელზე მირებული

გადაწყვეტილება.ღილაკის
მიღბული გადაწყვეტილება.
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ჩამოშლის

შემდეგ

დამსაქმებელს

შეუძლია

შეცვალოს

დასრულებული:
აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულია საინფორმაციო ტექსტები:

ღილაკით

დასრულებულ ვაკანსიაზე დამსაქმებელს შეუძლია მხოლოდ
სარგებლობა.

4.ღილაკი „სხვაორგანიზაციებისვაკანსიები“
აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულია საინფორმაციო ტექსტი:

აღნიშნულ გვერდს აქვს ფილტრაციის სისტემა რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია
ძიება:

ფილტრის ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის მონაცემების ორი მაჩვენებელი:
1) სულ ნაპოვნია - ითვლის პორტალზე არსებულ ყველა ვაკანსიას
2) ნაჩვენებია - ითვლის კონკრეტულ გვერდზე არსებულ ვაკანსიას.
გვარდზე „სხვა ორგანიზაციების ვაკანსიები“ განთავსებულია სისტემაში შემოსული
ყველა ის ვაკანსია რომელც არის გასაჯაროებული დამსაქმებელების მიერ.
სიაში შესულ ვაკანსიებს აქვს მხოლოდ დათვალიერების ღილაკი. აღნიშნული ღილაზე
დაჭერით იხსნება ახალი ფანჯარა. სადაც შეგიძლიათ ვაკანსიის დათვალიერება.
5.დამსაქმებელი - საჭიროინფორმაცია
დამსაქმებელს თავის გვერდზე განთავსებული აქვს ღილაკი „საჭირო ინფორმაცია“.
აღნიშნული ველი მოიცავს დასაქმების საკითხებზე გამოქვეყნებულ და იურიდიული
დოკუმენტების შესახებ მონაცმემბს ასევა მაძიებლის პროფილისა სა სისტემით
სარგებლობოს შესახებ ინსტრუქციებს.
6. „ჩემისხვაკომპანიები“ დამსაქმებელს თავის გვერდზე განთავსებული აქვს ღილაკი
„ჩემი სხვა კომპანიები“.
ღილაკის გააქტიურების შემდეგ ჩამოიშლება საინფორმაციაო ტექსტი:რა შედის ველში
„ჩემი სხვა კომპანიები“?
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მთავარ გვერდზე

ჩანს კომპანიის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი, კომპანიის

იურიდიული ფორმა, კომპანიის წარმომადგენელი და წარმომადგენლის პოზიცია.
მარჯვენა კუთხეში სისტემა გაცნობებთ რომელი ორგანიზაციის სახელით მუშაობთ
„თქვენ ახალ მუშაობ ამ კომპანიის სახელით“.
სისტემაში დამსაქმებელს ერთჯერადადშეუძლია მხოლოდ ერთი კომპანიის სახელით
მუშაობა.
ორგანიზაციის გასწვრივ მარჯვენა კუთხეში ღილაკზე

დაჭერით

დამსაქებელი გადადის „დამსაქმებლის პროფილში“.
•

იმ შემთხვევაში თუ კომპანიის საქმიანობა შეწყვეტილია გამოჩნდება ფანჯარა:

„მეწარმე/სუბიექტის საქმიანობა შეჩერებულია“
ასევე მარჯვენა ზედა კუთხეში განთავსებულია მართვის პარამეტრები (იხ. ლინკი)
აღნიშნულ ღლაკზე დაჭერის შემდეგ ჩამოიშლება მონაცემები ღილაკზე „გასვლა“
დაჭერით სისტემა ბრუნდება საწყის გვერდზე.

სასურველია იცოდეს რამოდენიმე ხელობა ერთად: სანტექნიკა, ელექტროობა, ლესვა,
იატაკის დაგება, ელშედუღება.
პროფესია/სამუშაო
მშენებლობის ხელობის ოსტატები, ელექტრიკოსების გარდა
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http://172.17.16.35:999/#/login
შეიყვანეთ თქვენი სახელი და პაროლი

სისტემის პირველ გვერდზე მარცხენა მხარეს განლაგებულია ღილაკები „მაძიებელი“,
„დამსაქმებელი“, „ვაკანსიები“ და „სტატისტიკა“

მარჯვენა მხარეს განლაგებულია ველის „საძიებო სიტყვა“ სადაც რამოდენიმე სიმბოლოს
ჩაწერის სისტემა იწყებს ძემბნას. ასევე ძებნა შესაძლებელია პარამეტრების მითითებით

მაძიებლები
მაგ: ვირჩევთ მაძიებლების ველს და საძიებო სიტყვაში ვწერთ სიტყვას „დიდუბე“
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ასევე შესაძლებელია კონკრეტული პარამეტრებით მაძიებელების ძებნა

„+“ღლაკზე დაჭერით ჩამოიშლება ყველა შესაძლო ველები რისი შევსებაც უხდება
სამუშაოს მაძიებელის worknet-ში.
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აქ არის ძირითადი და დამატებითი პარამეტრების ჩამონათვალი სადანაც შეგიძლიათ
აირჩიოთ რამოდენიმე.

1-ზე მეტი პარამეტრისძებნის დროს ძებნა მიმდინერეობს შემდეგი პირობით:მაგ:
რამდენია ?მინიჭებული კვალიფიკაცია- ფსიქოლოგიდა აქედან რამდენიამთავარი სპეც.

ასევე არის ისეთი პარამეტრები სადაც იდება პირობა

ნაკლები თუ მეტია

თქვენს მიერ მითითებულ ერთეულზე
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ძებნის შედეგი გამოიხატება რაოდენობრივად და თითოულის მონაცემები ჩნდება
ცალცალკე

თითოეული კანდიდატის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ფანჯრის
მარჯვენა ქვეა კუთხეში ღილაკზე დაჭერით შედიხათ კანდიდატის პროფილში.

თითოეუ ველში განთავსებულია კანდიდატის მონაცემები ღილაკი „რედაქტირება/
ისტორია“
განთავსებულია ყველა ის აქტივობა რასაც ახორცელებს დასაქმების კონსულტანტი,
სამუშაოს მაძიებელის მიმართ, სადაც აფიქსირებს აქტივობას, თარიღს როდის მოხდა
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აქტიოვიბის განხორციელება და მარჯვენა ქვედა კუთხეში არსებული ღილაკის
საშუალებით ხდება ჩანაწერის დაფიქსირება

ასევე ფანჯრის ქვედა კუთხეში განთავსებული თავისუფალი ველი, მარჯვენა ქვედა
კუთხეში დაფიქსირებული ღილაკით შესალებელია ახალი თავისუფალი ველის ჩამოშლა.
თითოეული კომენტარის შემდეგ ფიქსირდება შემსრულებლის მონაცემები, რაც
საშუალებას გვაძლევ დავინახოთ ისტორია თითოეუ კანდიდატზე რა აქტივობეობი იქნა
შეთავაზებული როდის და ვის მიერ.

დამსაქმებლები
აღნიშნულ ღილაკზე დაჭერით ანალოგურად შესაძლებელია ძიება როგორც თავისუფალი
ველის საშუალებით ასევე პარამეტრებით.
მაგ: შპს -ასოებოის კომბინაციით სისტემემ ამოაგდო 36 ორგანიზაცია სადაც
დაფიქსირებული საინდენიფიკაციო კოდი, დაარსების თარიღი და worknet-ში
რეგისტრაციის თარიღი. აღნიშნულ ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ
იხილოთ მარჯვენა ქვედა კუთხეში ღილაკის დაჭერით, რის შემდეგ გამოჩნდება
დამატებითი ფანჯარა ორგანიზაციის შესახებ სრული ინფორმაციით.
ღილაკი რედაქტირება/ ისტორია საშუალებას გაძლევთ ყველა იმ აქტოვისბის
დაფიქსირების რასაც აწვდის სპეციალისტი დამსამქებელს. თითოეული კომენტარის
შემდეგ ფიქსირდება შემსრულებლის მონაცემები, რაც საშუალებას გვაძლევ დავინახოთ
ისტორია თითოეუ კანდიდატზე რა აქტივობეობი იქნა შეთავაზებული როდის და ვის
მიერ.
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ფანჯრის მარჯვენა ქვედა კუთხეში შემდეგი ღილაკის დაჭერით, სისტემას გამოაქვს
ინფორმაცია აღნიშნული ორგანიზაციის ვაკანსიების შესახებ. თითოეულ ორგანიზაციას
რამდები ვაკანსია აქვს გამოქვეყნებული.
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ამ კონკრეტული ორგანიზაციის სემთხვევვაში მოიძებნა 1 ვაკანსია, ვაკანსიის შესახებ
დაწვრილებითი იფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ფანჯრის მარჯვენა ქვედა კუთხეში
ღილაკის დაჭერის შემდეგ.

ვაკანსიის მონაცემების ბოლოს ღილაკი რედაქტირება/ ისტორია საშუალებას გაძლევთ
ყველა იმ აქტოვისბის დაფიქსირების რასაც აწვდის სპეციალისტი დამსამქებელს.
თითოეული კომენტარის შემდეგ ფიქსირდება შემსრულებლის მონაცემები, რაც
საშუალებას გვაძლევ დავინახოთ ისტორია თითოეუ კანდიდატზე რა აქტივობეობი იქნა
შეთავაზებული როდის და ვის მიერ.

trening saxemZRvanelo

433

ვაკანსიები
მარჯვენა მხარეს განლაგებულია ველის „საძიებო სიტყვა“ სადაც რამოდენიმე სიმბოლოს
ჩაწერის სისტემა იწყებს ძემბნას. ასევე ძებნა შესაძლებელია პარამეტრების მითითებით

მაგ: საძიებო სიტყვაში მედდა -ს ჩაწერით სისტემამ მოიძიე 2 ჩანაწერი. ვაკანსიის შესახებ
დაწვრილებითი იფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ფანჯრის მარჯვენა ქვედა კუთხეში
ღილაკის დაჭერის შემდეგ.
ასევე შესაძლებელია კონკრეტული პარამეტრებით ვაკანსიის ძებნა „+“ღლაკზე დაჭერით
ჩამოიშლება ყველა შესაძლო ველები რისი შევსებაც უხდება დამსაქმებელს ვაკანსიის
გამოცხადების დროს worknet-ში.
აქ არის ძირითადი და დამატებითი პარამეტრების ჩამონათვალი სადანაც შეგიძლიათ
აირჩიოთ რამოდენიმე. 1-ზე მეტი პარამეტრის ძებნის დროს ძებნა მიმდინერეობს
შემდეგი პირობით:მაგ: რამდენია ?მინიჭებული კვალიფიკაცია- ფსიქოლოგი და აქედან
რამდენია მთავარი სპეც.
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თითოეულ პარამეტრის არჩევის შემდეგ ჩნდება ღილაკები პარამეტრის გააქტიურების,
ძებნაში არ მონაწილებოს ან საეთოდ გაქრობის შესახებშესახებ

შესაძებელია პარამეტრბის გამოტანა შემდეგ პრიორიტეტიების მიხედვით ჩართვა ან
გამოთვა.

სტატისტიკა
მაძიებელის მომსახურებები ამუცილებელი
ველები
პირველადი რეგისრაცია
პროფილი კორექტირება
კანდიდატებთან დაკავშირება (მოწვევა
თარიღი დრო დ აპასუხი)
პირველადი ინტერვიუ
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მომსახურების თანხმობა (ხელმოწერილი
დოკ დანართი1)
კონსულტირება (პირველადი ინტერვიუ,
შესაძლებლობების განსაზღვრა,
კატეგორიზაცია)
ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმა
ჯგუფური კონსუტირება
საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში
ვაკანსიაზე გაგზავნა
დამსაქმებელი- აუცილებელი ველები
ვიზიტზე შეთანხმება (ვისთანაც არგვაკ
კონტაქტი)
სამუშაო შეხვედრები
საინფორმაციო სესიები
საშუამავლო მომსახურების შეთავაზება (თუ
არაქვს მონიშნული ღილაკი)
უკუკავშირის მიღება
ვაკანსიაზე აუცილებელი ველები
ვაკანსიის ვადების კონტროლი
სამშუამავლო მომსახურების საჭიროებების
განსაზღვრა.
წინაშე სესარჩევი სერვის.
გასაუბრების ორგანიზება.
სამშუამავლო მომსახურების ფარგლებში
კანდიდატების რეესტრის გადაგზავნა.
უკუკავშირის მიღება.
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საჯარო მომსახურების დაძმობილება: დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების
განვითარება საქართველოში

“dasaqmebis xelSewyobis samsaxuris SesaZleblobebis ganviTareba
saqarTveloSi”

EU Twinning project “Capacity Building of the Employment Support Services in Georgia”

socialuri momsaxurebis saagentos
dasaqmebis programebis departamentis
menejmentis kompetenciebis ganviTareba
treningis gzamkvlevi

3 ivnisi, 2016

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს
აღქმული, როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის დაძმობილებულ მხარეებს.
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2 ტრენინგის განმარტება
ტრენინგის განმარტება
ტრენინგის
სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების
სახელწოდება
პროგრამების
დეპარტამენტის
მენეჯმენტის
უნარჩვევების განვითარება
ტრენინგის ენა
ქართული (ინგლისური თარგმანი)
ტრენინგის დონე
დამწყები/საშუალო
ტრენინგის
პირისპირ ტრენინგი: 2 x8 საათი=16საათი
მიახლოებითი
ჯამში: 16საათი
ხანგრძლივობა
ტრენინგის
ტამაშ ბერკი და ადამ რიზი
ავტორები
ტრენინგის მიზანი
მენეჯმენტის ზოგად ფუნქციებთან და უნარჩვევებთან
დაკავშირებული გათვითცნობიერების მიღწევა;
მონაწილეთა მენეჯმენტის უნარჩვევების გამოყენება და
პრაქტიკა (პილოტური პროექტის ე.წ. ლაინ მენეჯერები
და სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსებისა
და უფროსის მოადგილეები), რათა ხელი შეეწყოს
მომსახურების ახალი მოდელის პილოტური ფაზის
დანერგვის განხორციელებას;
გაცნობიერებული ლიდერობისა და მენეჯმენტის ქცევის
შემუშავება,
მენეჯმენტის
უნარჩვევებისა
და
კომპეტენციების განვითარების ჩათვლით;
პრობლემების
მოგვარებაზე
და
დავალებებზე
ორიენტირებული მიდგომის გაძლიერება, ეფექტური
მენეჯმენტის ინტერესებში.
სწავლის
მონაწილეებს შეეძლებათ:
კონკრეტული
ძირითადი მენეჯერული ფუნქციების
შედეგები
გათვითცნობიერება და გამოყენება;
ზოგადი თანამედროვე საკომუნიკაციო და მხარდამჭერი
ინსტრუმენტების გამოყენება შეხვედრების და
სემინარების ჩატარებისას;
ახალი ხერხების ათვისება, საკუთარი თანამშრომლების
პროცესში ჩართვისა და მოტივირების მიზნით;
სამუშაოს შესრულების დონის შეფასების/რეაგირების
გამოყენება, მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის სახით, რათა
მოხდეს მათი გუნდის შედეგების ხელშეწყობა,
ინდივიდუალურ და ჯგუფურ დონეებზე;
პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებული მათი
უნარჩვევების დონის გაუმჯობესება;
თანამშრომლობისა და პარტნიორობის სარგებელის
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გათვითცნობიერება.
ტრენინგის
 შესავალი;
სტრუქტურა
 მოლოდინი, წვლილი, მოთელვა;
 მენეჯმენტის ზოგადი ფუნქციების საწყისი მიმოხილვა;
 მენეჯერული ინსტრუმენტები;
 მენეჯერთა პირადი და ინტერპერსონალური უნარები
უნარჩვევები.
ტრენინგის მეთოდი  პირისპირ ტრენინგი
ლიტერატურა
შემდგომი
სწავლისათვის
ონლაინ რესურსები
ონლაინ
მულტიმედია
ეს ტრენინგი
Ppt სლაიდები
მოიცავს დამატებით
მასალებს [PPT, PDF,
…]
ეს ტრენინგი
არა
მოიცავს ტესტებს,
რომელთა ტემპსაც
განსაზღვრავენ
თვითონ
მონაწილეები

trening saxemZRvanelo

443

3 შესავალი
ტრენინგის მოდული „სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების
პროგრამების დეპარტამენტის მენეჯმენტის უნარჩვევების განვითარება“
აღნიშნული ტრენინგის მოდული დაეხმარება მონაწილეებს, რომ შეიძინონ
მენჯმენტის ძირითადი უნარჩვევები, რაც ხელს შეუწყობს მომსახურების ახალი
მოდელის განხორციელებას, რომელიც შემუშავდა და დაინერგა ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული დაძმობილების პროექტის მიერ, რომლის სახელწოდებაა
„დასაქმების
ხელშეწყობის
სამსახურის
შესაძლებლობების
განვითარება
საქართველოში“.
მოცემული ტრენინგის მიზანი არ არის, რომ მოიცვას თეორიული მენეჯმენტის
მოდელები პრაქტიკაში. მისი მიზანია უფრო ის, რომ განსაზღვროს ძირითადი,
შესაბამისი კონცეფციები და ინსტრუმენტები, რომელთა ათვისებაც მონაწილეებს
შეუძლიათ 2 დღეში და რომლებიც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ მომსახურების
ახალი მოდელის განხორციელების პროცესში.

ტრენინგის გზამკვლევი
ტრენინგის მოცემული გზამკვლევის შემუშავების მიზანია, რომ გამოვიყენოთ იგი
სწავლის პროცესში, გზამკვლევის სახით. ეს გზამკვლევი დაგეხმარებათ
ტრენინგის პროცესში და იგი შეესაბამება ტრენინგის სტრუქტურას. იგი მოიცავს
მენეჯმენტის რამდენიმე კონცეფციის აღწერილობას, რომელთა განხილვა და
პრაქტიკაში გამოყენებაც მოხდება ტრენინგის მსვლელობისას.

პირისპირ ტრენინგი
ტრენინგი ორგანიზებულია პირისპირ ტრენინგის სახით, რომელიც გაგრძელდება
2x8 საათის განმავლობაში, მიყოლებით ორი დღე. ტრენინგი ძირითადად
მიეძღვნება სწავლას გამოცდილების საფუძველზე.

ფართე გაგებით, სწავლა გამოცდილების საფუძველზე არის ნებისმიერი სწავლის
პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლეებს, რომ გამოიყენონ საკუთარი
ცოდნა და კონცეპტუალური გათვითცნობიერება რეალურ პრობლემებთან ან
სიტუაციებთან მიმართებაში, რა პროცესშიც ინსტრუქტორი მიმართულებას
აძლევს და ხელს უწყობს სწავლას. საკლასო ოთახმა, ლაბორატორიამ ან სტუდიამ
შეიძლება შეასრულოს გარემოს როლი გამოცდილების საფუძველზე
სწავლისათვის, ფიქსირებული აქტივობების გზით, როგორიცაა კონკრეტული
შემთხვევების და პრობლემების შესწავლა, ინსტრუქტორის ხელმძღვანელობით
განხორციელებული ანალიზის პროცესი, სიმულაციები, ექსპერიმენტები ან
ხელოვნებასთან დაკავშირებული პროექტები (ვურდინგერი და კარლსონი, 2010).
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ეს ნიშნავს, რომ ტრენინგის მოცემული ნაწილი იქნება ორიენტირებული
პრაქტიკაზე. გამოყენებული იქნება ტრენინგის სხვადასხვა მეთოდები და ხერხები,
კონკრეტულად როლურითამაში, დისკუსიები, მუშაობა მცირე ჯგუფებად და ა. შ.
სემინარის დროს, გაიცემა ინსტრუქციები თვითსწავლების თაობაზე და მოხდება
ამ კუთხით წამოჭრილი ნებისმიერი საკითხების განხილვა.

ტრენინგის პროგრამა

საკითხი

დროის
განრიგი

დღე 1

10.0010.30

შესავალი

მიზანი

საკითხი

მონაწილეებს ესმით ტრენინგის შინაარსი და მეთოდი, ასევე
უნარჩვევებისა და კომპეტენციების განმარტება, მეთოდებისა და
ხერხების ათვისების მნიშვნელოვნება და ზრდასრული
ადამიანების მიერ სწავლის მნიშვნელობა დათავისებურებანი.
10.3011.00

მიზანი
საკითხი

მოთელვა (გაცნობა)
მონაწილეები მიეჩვიენ ტრენინგის განსხვავებულ ატმოსფეროს.

11.0012.00

მიზანი

მენეჯერული ფუნქციები და კომპეტენციები I.
მენეჯმენტისა და ლიდერობის ძირითადი ფუნქციების
წარდგენა, რომლებიც აუცილებელია საქართველოს საჯარო
სექტორში ეფექტური მუშაობისათვის. დისკუსია აღნიშნული
ფუნქციების
რეგულარული
გამოყენების
და
მათი
შესრულებისათვის საჭირო კომპეტენციების შესახებ.

12.0013.00

სადილის დრო
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მენეჯმენტის ფუნქციებისა და ინსტრუმენტების დეტალური
აღწერა
საკითხი

13.0015.20

დაგეგმვისა
და
ანგარიშგების
მარტივი
სისტემის
მნიშვნელოვნებისა და შექმნის პროცესის გათვითცნობიერება,
პრაქტიკული
სავარჯიშოების
გამოყენებით,
რაც
უზრუნველყოფს
ინსტრუმენტის
რეალისტურობის
გადამოწმებას.

მიზანი

საკითხი

დაგეგმვა და კონტროლი

15.2015.45

შესვენება, ყავა

15.4517.30

ორგანიზება, დელეგირება

17.3018.00

I დღის დახურვა
შეძენილი ცოდნა, გამოცდილება, რეაგირება მონაწილეებისაგან
დღე 2

საკითხი

10.0011.00

მიზანი

კომუნიკაციის აუცილებლობა და რეგულარულობა
მონაწილეებს შეუძლიათ საკუთარი უნარჩვევების განვითარება,
თანამშრომლებთან
და
სხვა
პარტნიორებთან
კარგი
კომუნიკაციის
მნიშვნელოვნების
გათვითცნობიერების
საფუძველზე.
მენეჯერებს შეეძლებათ უფრო გაცნობიერებული მხარდაჭერის
გაწევა
თანამშრომლებისათვის,
მათთვის
ნორმიდან
გადახვევებისა და სათანადო პრაქტიკის განმარტება.

საკითხი

11.0013.00

მიზანი

საკითხი
მიზანი

მოტივაცია, რეაგირება და სამუშაოს შესრულების დონის
შეფასება
მონაწილეებს ესმით საკუთარი თანამშრომლების მოტივირების
მნიშვნელოვნება, რათა მათ იმუშაონ ხარისხიანად. თეორიის
საფუძველზე, ისინი პრაქტიკაში გამოიყენებენ რეაგირების
ხერხებს, რეალური სამუშაო სიტუაციების სიმულირებისას.

13.0014.00

სადილის დრო

14.0015.00

პრობლემების მოგვარება / გადაწყვეტილებათა მიღება, როგორც
პრობლემების მოგვარების ინსტრუმენტი
მენეჯერებმა უნდა შეიმუშაონ უნარჩვევები იმისათვის, რომ არ
აიღონ საკუთარ თავზე დავალება, თუ არსებობს პრობლემა,
არამედ მოაგვარონ იგი კოლეგებთან ერთად, პრობლემების
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მოგვარების ხერხების გამოყენებით (პრობლემების მოგვარება
გუნდური მუშაობის მეშვეობით, სემინარის ჩატარება).
მონაწილეებს
ეცოდინებათ
პრობლემების
მოგვარების
სხვადასხვა მეთოდები და მზად იქნებიან, რომ გამოიყენონ
პრობლემების მოგვარების გუნდური გზები, დავალებათა
დელეგირების შესაძლებლობის ჩათვლით.
მონაწილეებს ესმით, რას ნიშნავს გადაწყვეტილებათა მიღება,
როგორც პრობლემების მოგვარების ინსტრუმენტი.
15.0015.15

შესვენება, ყავა
მენეჯერული უნარჩვევების მოდელი/სისტემა

საკითხი

15.1516.15

მიზანი

საკითხი

მონაწილეებმა იციან მენეჯერის პირადი
განმარტება და მათი დაჯგუფება, ასევე
უკავშირდება ეს დავალებების შესრულებას.
16.1517.15

მიზანი

საკითხი

უნარჩვევების
თუ როგორ

მენეჯერის ინტერპერსონალური უნარები
მონაწილეებმა იციან მენეჯერის ინტერპერსონალური უნარების
განმარტება და მათი დაჯგუფება, ასევე თუ როგორ
უკავშირდება ეს დავალებების შესრულებას.

17.1517.45

მიზანი

საკითხი

მენეჯერის პირადი უნარჩვევები

პიროვნული
შემუშავება

განვითარების

სამოქმედო

გეგმის

(PDAP)

PDAP არის ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მენეჯერებმა
პირადად შეაჯამონ საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები და
შეადგინონ საკუთარი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი
მიზნების პროექტები, საკუთარი მენეჯერული საქმიანობის
განვითარების კუთხით, რათა შეიტანონ წვლილი პილოტური
პროექტის წარმატებული განხორციელების პროცესში ან
მომსახურების ახალი მოდელის შემდგომი განვითარების
ფაზაში.
17.4518.00

პროგრამის დახურვა
შეძენილი ცოდნა, მონაწილეთა რეაგირება
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4 სწავლის პროცესის გზამკვლები და აქტივობები
4.1 მოლოდინები, წვლილები, მოთელვა (გაცნობა)
პრაქტიკა „ჩაი ნაშუადღევს“
მონაწილეები
მონაწილეები საუბრობენ მცირე ჯგუფებში, ტრენერთა მიერ დასმული შეკითხვების
მიხედვით
 მე რომ ცხოველი ვყოფილიყავი...
 ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები ცხოვრებაში: 3 მნიშვნელოვანი რამ, რაც
მჭირდება ჩემი ყოველდღიური სამუშაოს შესრულებისათვის
4.2 ზოგადი მენეჯმენტის ფუნქციები
დღე 1 - მენეჯერული ფუნქციები და კომპეტენციები
ამ სესიის მიზანია მენეჯერის ძირითადი ატრიბუტებისა და ფუნქციების
გათვითცნობიერება და მათი მოთავსება დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურების
კონტექსტში.

აქტივობა 1

აქტივობა 2

დავალება: ჩამოთვალეთ ფუნქციები, რომლებიც თქვენი
აზრით უნდა გააჩნდეს მენეჯერს! რომელ მენეჯერულ
დონეზე უნდა მოგვარდეს ეს ფუნქციები? რომელი
უნარჩვევები და ცოდნა არის საჭირო აღნიშნული
ფუნქციებისათვის?
იმუშავებთ
3-5
ადამიანისაგან
შემდგარ ჯგუფებში და ჩამოწერეთ თქვენი იდეები
ფლიპჩარტზე!
დავალება:რომელ ფუნქციებს იყენებთ თქვენი მუშაობის
პროცესში და რამდენად ხშირად? რომელი მათგანი
წარმოადგენს თქვენთვის გამოწვევას? იმუშავეთ 3-5
ადამიანისაგან შემდგარ ჯგუფებში და ჩამოწერეთ თქვენი
იდეები ფლიპჩარტზე!

მენეჯმენტთან და ლიდერობასთან დაკავშირებული იმ ძირითადი ფუნქციების
წარდგენა, რომლებიც აუცილებელია საქართველოს საჯარო სექტორში ეფექტური
მუშაობისათვის. დისკუსია აღნიშნული ფუნქციების რეგულარული გამოყენების და ამ
ფუნქციების შესრულებისათვის საჭირო კომპეტენციების შესახებ.
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მენეჯმენტის ძირითადი კონცეფციები - სწავლის პროცესის გზამკვლევი

რა არის მენეჯმენტი?რა განსხვავებაა მენეჯერსა და ლიდერს შორის?
მენეჯერები და ლიდერები და მენეჯერული როლები
ჩვენ ვანსხვავებთ მენეჯერულ და ლიდერობის როლებს შორის. მენეჯმენტი
ფოკუსირებულია დაგეგმვის, ორგანიზების, სამუშაო დავალებების გაზომვის და
მათთან დაკავშირებულ პროცესებზე, ასევე წარმოქმნილი პრობლემების მოგვარებასა
და მიზნების ეფექტურად მიღწევაზე. ლიდერობა, მეორეს მხრივ, მოიცავს მიზნების
დასახვას, იმის მიღწევას, რომ ადამიანები მტკიცედ უჭერენ მხარს მუშაობას
აღნიშნული მიზნების მიღწევაზე და ცვლილებათა პროცესის მართვას. მენეჯერები და
ლიდერები რა თქმა უნდა არ არიან ცალკე პიროვნებები, ეს უბრალოდ ცალკე
როლებია! პროპორცია მენეჯერულ და ლიდერულ როლებს შორის, კონკრეტული
პიროვნებისათვის იცვლება თანამდებობის დონის და ფაქტობრივი სიტუაციის
მიხედვით. ზოგიერთ სიტუაციაში საჭიროა, რომ თქვენ იყოთ უფრო მენეჯერი, ხოლო
სხვა შემთხვევებში - უფრო ლიდერი. ორგანიზაციის ცვლილება და რაღაც ახლის
აშენება - რაც ამჟამად ხდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების
პროგრამების დეპარტამენტში - ასევე მოითხოვს ლიდერობის თვისებებს!
ლიდერი

მენეჯერი






დაგეგმვა
რესურსების განაწილება
ორგანიზება
პრობლემების მოგვარება
ეფექტურობა







ხედვა
დარწმუნება
ცვლილებათა მართვა
კომუნიკაცია, მოტივაცია
ეფექტურობა

მენეჯერული როლები

გადაწყვეტილების
მიმღები

საინფორმაციო
•
•
•

წარმომადგენლობა
ლიდერობა
ურთიერთობათა
მართვა

•
•
•
•

მეწარმე
რესურსების
გამანაწილებელი
პრობლემების
მომგვარებელი
მოლაპარაკებების
მწარმოებელი

ინტერპერსონაური
• ინფორმაციის

შეგროვება

• ინფორმაციის

განაწილება

• სპიკერი

სურათი 1. მენეჯერი vs ლიდერი
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რას აკეთებენ მენეჯერები? მენეჯმენტის ფუნქცია - მოკლე მიმოხილვა
მენეჯმენტს - ისევე როგორც მენეჯერებს - გააჩნია სხვადასხვა ფუნქციები, რომლებიც
ემსახურებიან სამუშაოს საჭირო შედეგების დროულ, ეფექტურ მიღწევას. მენეჯმენტის
ფუნქციები წარმოდგენილია ორგანიზაციის სხვადასხვა დონეებზე. ფუნქციებს
გააჩნიათ გარკვეულწილად განსხვავებული შინაარსი, სხვადასხვა ორგანიზაციულ
დონეზე. მაგალითად, მაღალი დონის მენეჯერები პასუხისმგებელნი არიან მთლიანი
ორგანიზაციის ყოველწლიური გეგმის კომპლექსურ შედგენაზე, ხოლო უფრო დაბალი
დონის მენეჯერები ამზადებენ გეგმებს საკუთარი ერთეულებისათვის, რა დროსაც
ისინი ახდენენ ფოკუსირებას მხოლოდ რამდენიმე ასპექტზე: ძირითადად სამუშაოს
მთავარ შედეგებზე, რომლებსაც მოელიან მათგან და მათთვის ხელმისაწვდომ
რესურსებზე. თუმცა, აღნიშნული გეგმები ურთიერთდაკავშირებულია და უფრო
დაბალი დონის სამუშაო გეგმები უნდა შეესაბამებოდეს უფრო მაღალი დონის
მოლოდინებსა და ჩარჩოებს. მენეჯმენტის ფუნქციების მთავარი კატეგორიებია:
დაგეგმვა და
კონტროლი
•
•

სამუშაო პროცესის ორგანიზება
• დავალებების განაწილება
• დავალებების დელეგირება
• სამუშაოს დროული შესრულების უზრუნველყოფა
•

მიზნების და ამოცანების
დასახვა
სამუშაოს შესრულების გაზომვა
და ანგარიშგება

გადაწყვეტილებების მიღება
•

ორგანიზება და
დელეგირება

არჩევანის გაკეთება
ალტერნატივებს შორის

კომუნიკაცია
•
•

კომუნიკაცია ტოპ მენეჯმენტთან
და მონაწილე მხარეებთან და მათი
თანამშრომლების წარმოდგენა
,
კომუნიკაცია მიზნების
შესახებ,
სამუშაოს შესრულების პროცესის შეფასება, ცვლილებები

სურათი 2. მენეჯმენტის ფუნქციები
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პრობლემების მოგვრება

მენეჯმენტის
ფუნქციები

მხარდაჭერა ყოველდღიური
პრობლემების მართვის პროცესში
პრობლემების ჯგუფური მოგვარების ხერხები
l
უფრო მაღალი დონის
პრობლემების აღიარება
•

•
•

ადამიანების მენეჯმენტი
•
•

, აღიარება
რეაგირება,
• მოტივირება
რესურსების მართვა

4.3 დაგეგმვა და კონტროლი
მარტივი დაგეგმვისა და ანგარიშგების სისტემის მნიშვნელოვნების და შემუშავების
გათვითცნობიერება,
პრაქტიკული
სავარჯიშოების
გამოყენებით,
რაც
უზრუნველყოფს ინსტრუმენტის რეალისტურობის გადამოწმებას.
დაგეგმვა და კონტროლი მოიცავს ყოველწლიური, კვარტლური და ყოველთვიური
გეგმების მომზადებას. გეგმები მოიცავენ კონკრეტულ, რაოდენობრივად გამოხატულ
ამოცანებს, რომლებიც დაკავშირებულია ორგანიზაციულ მიზნებთან. შემდეგ
ეტაპებზე უნდა მოხდეს რეგულარული გაზომვა, თუ რამდენად ხდება აღნიშნული
ამოცანების შესრულება და გარკვევა, ხომ არ არსებობს რაიმე პრობლემები, რაც
აფერხებს სამუშაოს შესრულებას. ეს ხდება სამუშაოს შესრულების პროცესის
გაზომვის და შესაბამისი რეგულარული ანგარიშგების გზით. იმისათვის რომ მოხდეს
სამუშაოს შესრულების პროცესის გაზომვა და ანალიზი, უნდა არსებობბდეს სისტემა,
სადაც გროვდება მონაცემები, რომლებიც აუცილებელია სამუშაოს შესრულების
პროცესის გაზომვისათვის და საიდანაც შესაძლებელია ამ მონაცემების მარტივად
ამოღება, ანგარიშგების მიზნებისათვის. დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტში,
Worknet-ი ემსახურება სამუშაოს შესახებ მონაცემთა შეგროვების მიზანს და
Worknet-იდანვე ხდება მონაცემების ამოღება ანგარიშგებისათვის. მენეჯმენტის
ამოცანაა:
 დასახონ მიზანი, რომლის მიღწევაც მათ სურთ იმ კუთხით, თუ რამდენ სამუშაოს
მაძიებელს და დამსაქმებელს გაეწია მომსახურება და რამდენი თანამდებობა შეივსო
აღნიშნული მომსახურების შედეგად;
 დაშალონ აღნიშნული მიზანი უფრო მეტ სამუშაო მიზნად, ოფისის დონეზე
 რეგულარულად შეამოწმონ ამგვარი მიზნების მიღწევის პროცესი.

აქტივობა 3

აქტივობა 4

დავალება:
სამუშაოს
შესრულების
პროცესის
რეგულარულად შემოწმების მენეჯერული პრაქტიკის
დანერგვა, ანგარიშგებისა და თანამშრომლებისაგან
მიღებული რეაგირების საფუძველზე. სავარჯიშო მცირე
ჯგუფებში.
- პრაქტიკა I. აქტივობა, რათა გავათვითცნობიეროთ
დაგეგმვის მნიშვნელოვნება (30 წუთი)
„დაალაგეთ ბარათები”

დავალება: - პრაქტიკა II. მენეჯერული პრობლემების
შეგროვება (ამოცანები და მათი განხორციელება,
სტატისტიკური მონაცემები Worknet-იდან, როგორც იმ
ანგარიშგების საფუძველი, რაც მოდის მომსახურების
ახალი მოდელიდან) მონაწილეებისაგან უნდა მოგვარდეს
ყოველდღიური მუშაობისას ან ტრენერთა მიერ
შეთავაზებული მარტივი მაგალითების გზით.
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სავარჯიშო მცირე ჯგუფებში (საჭიროა და უნდა
დაინერგოს ნიმუშები).
ანგარიშგების მარტივი სისტემის შექმნა, გეგმების და
გეგმის
მარტივი
სტრუქტურის
და
რამდენიმე
სტანდარტული/მარტივი
ინდიკატორის
შემუშავება,
რომლებიც რეგულარულად უნდა შემოწმდეს (90 წუთი).
4.4 ორგანიზება, დელეგირება
ორგანიზაციული უნარჩვევების შეძენა და გაძლიერება, ზოგიერთი მარტივი სამუშაო
პროცესის იდენტიფიცირების და/ან (ხელახლა) დაგეგმვის გზით. ამოცანების
განაწილების პრაქტიკა, სამუშაო გამოცდილებიდან აღებული მაგალითების
დახმარებით.
ეს ნაწილი ფოკუსირებული იქნება იმ მენეჯერული უნარჩვევების პრაქტიკაზე,
რომლებიც უნდა შემუშავდეს ან განვითარდეს, ასევე თუ როგორ უნდა მოხდეს
გამონაკლისების და პრობლემების აღმოჩენა და სამუშაოს შემოწმება, რათა
გაძლიერდეს თანამშრომელთა ხარისხიანი მუშაობის მენეჯმენტი.
ორგანიზება, დელეგირება: მენეჯერებმა უნდა განახორციელონ შესასრულებელი
სამუშაოს ორგანიზება, რათა მოხდეს დასახული მიზნების მიღწევა. აღნიშნული
მოიცავს რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებულ ელემენტს:
 ა) უნდა განისაზღვროს პროცესი, თუ როგორ განხორციელდება სამუშაო, რა
თანმიმდევრობით და რა მეთოდით შესრულდება საქმიანობა. მენეჯერები
პასუხისმგებელნი არიან სამუშაოს ორგანიზებაზე, ამ პროცესის შესაბამისად,
პროცესში თითოეული თანამშრომლის როლის, მუშაობის დროს საჭირო კავშირისა
და თანამშრომლობის განსაზღვრის გზით;
 ბ) მენეჯერები ანაწილებენ ამოცანებს წინასწარ განსაზღვრული პროცესის
მიხედვით და სამუშაო მოვალეობებს, მათი შემოდინების პროცესის მიხედვით.
ისინი ასევე რეგულარულად ამოწმებენ აღნიშნული ამოცანების სტატუსს. უნდა
არსებობდეს ამოცანების სტატუსის კონტროლის სისტემა. ამოცანის ხასიათის და
თანამშრომლის მომზადებულობისა და შესაძლებლობის მიხედვით, მენეჯერებს
გააჩნიათ სხვადასხვა როლები, ამოცანების განაწილებისას და გადამოწმებისას.
ზოგიერთ შემთხვევებში საჭიროა დეტალური განმარტება, სხვა შემთხვევებში ზუსტი და პირდაპირი ბრძანება ან განკარგულება, ხოლო გარკვეულ შემთხვევებში
უმჯობესია მოხდეს მხარდაჭერის უზრუნველყოფა ან თანამშრომელს მიეცეს
კონკრეტულ ამოცანაზე ავტონომიურად მუშაობის საშუალება, მხოლოდ მაღალი
დონის ინსტრუქციების პირობებში;
 გ) მენეჯერები ახორციელებენ ამოცანების დელეგირებას თანამშრომლებისათვის.
დელეგირება შესაძლოა იყოს მუდმივი ან ერთჯერადი, როდესაც ხდებ
კონკრეტული ამოცანის ან პასუხისმგებლობის დროებით დელეგირება
(როგორიცაა, მაგალითად, ანგარიშის მომზადება ერთეულში არსებული ამოცანების
სტატუსის შესახებ). შესაბამისად, დელეგირება გულისხმობს ამოცანებისა და
პასუხისმგებლობების ზოგად განაწილებას, მაგრამ იგი ასევე ხდება
ყოველდღიურად, როდესაც წარმოიქმნება ახალი ამოცანა ან პრობლემა.
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მნიშვნელოვანია, რომ მენეჯერი ძირითადად მართავდეს ერთეულის მუშაობას და
არ ასრულებდეს სამუშაო ამოცანებს, სხვა შემთხვევაში, იგი ვეღარ აღიქვამს
ერთეულის მუშაობას მთლიანობაში და ამის მაგივრად დაკავებული იქნება
კონკრეტული სამუშაო მოვალეობების შესრულებით.

მენეჯმენტის სხვადასხვა სტილი
ყველა მენეჯერი არ იქცევა ერთნაირად და ყველა სიტუაციასა და თანამშრომელს
არ ესაჭიროება ერთი და იგივე ტიპის მიდგომა მენეჯმენტის კუთხით. სხვადასხვა
მიდგომებისა და სტილის გათვითცნობიერების მიზანი არის ის, რომ მენეჯერებს
შეეძლოთ სხვადასხვა ადამიანების და მენეჯმენტთან დაკავშირებული
სიტუაციების ეფექტურად მართვა.
თანამშრომელთა დონის და მენტალიტეტის მიხედვით, მენეჯერმა შესაძლოა
გამოიყენოს სხვადასხვა მიდგომები:
 იმ თანამშრომლებისათვის, რომლებსაც ჯერ არ გააჩნიათ აუცილებელი
კომპეტენციები, მაგრამ ენთუზიაზმით უდგებიან უფრო პირდაპირი მიდგომის
გამოყენებას, უფრო ეფექტურია ამოცანების განაწილებისა და ანგარიშგების
‘მბრძანებლური’სტილი;
 როდესაც თანამშრომელი არ არის მიჩვეული კონკრეტულ სიტუაციას (სამუშაო
მისთვის ახალია ან ადგილი ჰქონდა მნიშვნელოვან ცვლილებას) და ამ მიზეზით
ესაჭიროება უფრო დეტალური ინსტრუქტაჟი მიცემული დავალების შესრულების
დასაწყებად, მიზანშეწონილია განმარტებითი მიდგომის გამოყენება;
 იმ თანამშრომლებისათვის, რომლებსაც შეუძლიათ კონკრეტული დავალების
შესრულება, მაგრამ რომლებიც არ მოქმედებენ საკუთარი ინიციატივით ან
ავტონომიურად, საჭიროა მხარდამჭერი სტილის გამოყენება, რათა მათ შეძლონ
მიზნების მიღწევა;
 იმ თანამშრომლების შემთხვევაში, რომლებსაც გააჩნიათ აუცილებელი
კომპეტენციები და მზად არიან სამუშაოს შესასრულებლად, უფრო სასარგებლოა
დელეგირების მიდგომა.
მიდგომების გარდა, მაგრამ მათთან კავშირში, ჩვენ შეგვიძლია განვასხვავოთ
სხვადასხვა სტილი, როგორიცაა: ავტორიტარული - პირდაპირი ბრძანებების და
მინიმალური ჩართულობის საფუძველზე, ორგანიზაციული - რომელსაც
ახასიათებს პროცესების, წესების, სტანდარტების და ა. შ. მიხედვით ორგანიზების
მაღალი დონე, გუნდური და კლუბური - როდესაც მენეჯერი არის უფრო
ავტონომიური პიროვნებების ფასილიტატორი და ე.წ. ჩაურევლობის სტილი
(laissez faire) - როდესაც მენეჯერი აძლევს თანამშრომლებს დამოუკიდებლად
მუშაობის საშუალებას და ინარჩუნებს კონტროლისა და კოორდინირების
მხოლოდ ძალიან მაღალ დონეს.
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+
გუნდი

მხარდამჭერი

საორგანიზაციო

კლუბი

ხელმძღვანელობა

დელეგირება

Suprtive

განმარტება

Laissez
faire

-

ავტორიტარული

-

+
ხელმძღვანელობა

შეუძლია
შეუძლია
მაგრამარაქვს
დააქვსსურვილიwants
სურვილი

არშეუძლია
დაარაქვს
სურვილი

, არშეუძლია
მაგრამსურვი
ლიაქვს

სურათი 2. ბალკე-მოუტონის და ჰერსი-ბლანშარის მენეჯმენტის სტილის
მოდელები

აქტივობა 5

დავალება:
მენეჯმენტის ტიპიური სტილის წარდგენა - ამოცანების
განაწილების და დელეგირების პრაქტიკა უნდა
შემუშავდეს უნარჩვევის სახით. გადაწყვეტილებების
მიღების დელეგირება კონკრეტული შემთხვევების
დონეებზე
და
იმის
უზრუნველყოფა,
რომ
თანამშრომლები
კომფორტულად
გრძნობენ
თავს
აღნიშნულთან დაკავშირებით, მაგალითის მიცემის და
რეაგირების მიღების გზით.
მუშაობა მცირე ჯგუფებში
პრაქტიკა I. სათანადო დელეგირების პრაქტიკის აქტივობა
(50 წუთი)
„თქვენი სამუშაო დღის მართვა”
დელეგირების სავარჯიშო დაეხმარება მონაწილეებს, რომ
გაათვითცნობიერონ საკუთარი სამუშაოს გარკვეული
ნაწილის
მათი
დამხმარე
თანამშრომლისათვის
დელეგირების
მნიშვნელობა
და
ამ
პროცესის
აუცილებელი და სავალდებულო ელემენტები. იგი
მოიცავს მცირე ჯგუფებში ერთმანეთისათვის რეაგირების
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განხორციელების შესაძლებლობას, ვინაიდან ყველა
მონაწილეს შეუძლია გამოსცადოს სამივე როლი
(დელეგირების
განმახორციელებელი
პირი,
თანამშრომელი, დამკვირვებელი).
დრო: 50 წუთი
საჭირო
ინსტრუმენტები/ნივთები:
დელეგირების
დამკვირვებლის სამუშაო ფურცელი
მუშაობა მცირე ჯგუფებში
აქტივობა 6

დავალება: პრაქტიკა II.
იმ სხვადასხვა ამოცანების შეგროვება, რომელთა
დელეგირებაც უნდა მოხდეს თანამშრომლებისათვის
(ინდივიდუალურად,
შემდეგ
დისკუსია
მცირე
ჯგუფებში) და გარკვეული საერთო წინადადებების
წარდგენა წამოჭრილ პრობლემებთან დაკავშირებით (1-3
პლენარული დისკუსია).

4.5 კომუნიკაციის და მოტივირების, რეაგირებისა და სამუშაოს შესრულების
დონის შეფასების აუცილებლობა და რეგულარულობა
მონაწილეებს შეუძლიათ განავითარონ საკუთარი უნარჩვევები, თანამშრომლებთან
და
სხვა
პარტნიორებთან
კარგი
კომუნიკაციის
მნიშვნელოვნების
გათვითცნობიერების საფუძველზე.
მენეჯერებს შეეძლებათ, რომ უფრო გაცნობიერებულად გაუწიონ მხარდაჭერა
თანამშრომლებს, განუმარტონ მათ გადახვევები და სათანადო პრაქტიკა.
მონაწილეებს ესმით საკუთარი თანამშრომლების მოტივირების მნიშვნელოვნება,
ხარისხიანი სამუშაოს შესრულების თვალსაზრისით და თეორიის საფუძველზე ისინი
პრაქტიკულად ივარჯიშებენ რეაგირების ხერხებზე, რეალური სამუშაო სიტუაციების
სიმულირებისას.
კომუნიკაცია და ადამიანების მენეჯმენტი: კომუნიკაციისა და რეაგირების პროცესის
მეშვეობით, მენეჯერები უზრუნველყოფენ იმას, რომ თანამშრომლები ინარჩუნებენ
შედეგებზე ფოკუსირებულობას, არ კარგავენ შემართებას და ათვითცნობიერებენ,
მუშაობენ თუ არა ისინი მოსალოდნელი ხარისხის ფარგლებში ან სჭირდებათ თუ არა
საკუთარი სამუშაოს ზოგიერთი ასპექტის გამოსწორება. აღნიშნული მიიღწევა
მენეჯმენტის მრავალი რეგულარული აქტივობის მეშვეობით, როგორიცაა:
 ა) მინიმუმ ყოველკვარტლური კომუნიკაცია დასახული მიზნების და იმის შესახებ,
თუ როგორ მუშაობს გუნდი, კომუნიკაცია ცვლილებებთან ან ორგანიზაციაში სხვა
მნიშვნელოვან
მოვლენებთან
დაკავშირებით,
კომუნიკაცია
ამოცანების
განაწილების, მათი სტატუსისა და პრობლემის მოგვარების ან ამოცანის
შესრულებისათვის აუცილებელი ნებისმიერი ნაბიჯების თაობაზე;
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 ბ) ოფისის ჩამოვლა და თანამშრომლებთან საუბარი, რათა გავარკვიოთ, თუ
როგორია მათი პროგრესი, ხომ არა აქვთ რაიმე პრობლემები და შევამოწმოთ,
მუშაობენ თუ არა ისინი სტანდარტების შესაბამისად;
 გ) რეაგირება მათი მუშაობის შემოწმებისას, ყველაზე ხშირად - პოზიტიური
დამოკიდებულებით: შეფასება და/ან შესწორების მოთხოვნა, წამახალისებელი
მიდგომის გამოყენებით;
 დ) ასევე, როგორც მინიმუმ, უნდა არსებობდეს, მარტივი, ინდივიდუალური
დასახული მიზნები და რეგულარული (ჩვეულებრივ წელიწადში ორჯერ
ორგანიზებული) რეაგირება, რათა მოხდეს თანამშრომელთა მიერ სამუშაოს
შესრულების დონის შეფასება და შესაძლებელი განვითარების გზების
ერთობლივად განხილვა. მისაღწევი მიზნების დასახვა ხდება თანამშრომლებთან
ერთად, წლის ბოლოს, ჩვეულებრივ იმავე დროს, როდესაც ხდება სამუშაოს
შესრულების დონის ყოველწლიური შეფასება. ამ ეტაპზე რეკომენდირებულია, რომ
მისაღწევი მიზნები იყოს მარტივი და მოიცავდეს ორ სფეროს: ა) ერთეულის
მიზნებთან დაკავშირებული შედეგები, როგორიცაა იმ კლიენტთა რაოდენობა,
რომლებსაც მოემსახურა თანამშრომელი, კლიენტებზე ორიენტირებული ქცევა
(რომელზე დაკვირვებაც შეუძლია მენეჯერს), თანამშრომლობა გუნდის სხვა
წევრებთან, სამუშაოს დროული შესრულება და ა. შ., ბ) ინდივიდუალურ
განვითარებასთან დაკავშირებული მიზნები, სამუშაოს აღწერილობაში და
თანამშრომლის სამუშაოს შესაბამის სახელმძღვანელოებში განსაზღვრულ
კომპეტენციებთან ერთად, როგორიცაა პირადი საკომუნიკაციო უნარჩვევების და
პირადი დროის მართვის განვითარება და ა. შ.

რისთვის მუშაობენ ადამიანები? როგორ შევინარჩუნოთ მათი დაინტერესება?
მოტივაცია გულისხმობს იმის გათვითცნობიერებას, თუ რატომ არ იშურებენ
ადამიანებიძალისხმევას, რატომ სურთ მეტი სიკეთე მოუტანონ თქვენს გუნდსდა
ისეთი სისტემის გამართვას, რომელიც უზრუნველყოფს მათი ძალისხმევის
სტიმულირებას. ამ მოდელის ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტებია:
 ადამიანები არ იშურებენ ძალისხმევას, თუ ისინი გრძნობენ, რომ მათი ძალისხმევის
შედეგად დაჯილდოვდების ალბათობა (მაგ. ყოველთვიური ხელფასით) მაღალია
და რომ აღნიშნული ჯილდოს ფასეულობა მათთვის ასევე მაღალია(მაგ. ხელფასის
დონე ადეკვატურია). თუმცა, აღნიშნული ძალისხმევა გარდაიქმნება სამუშაოს
შესრულების მნიშვნელოვან დონედ იმ შემთხვევაში, თუ პიროვნებას გააჩნია
აუცილებელი შესაძლებლობები (კომპეტენციები) და თუ მის მიერ აღქმული როლი
ემთხვევა მის მიერ რეალურად შესასრულებელ როლს;
 სამუშაოს გარკვეულ დონეზე შესრულება ჯილდოვდება შიდა და გარე
ჯილდოებითდა თუ პიროვნება გრძნობს, რომ ეს სამართლიანია, მაშინ იგი
კმაყოფილი იქნება სამსახურით, უფრო მეტად არ დაიშურებს ძალისხმევას;
 რაც შეეხება ჯილდოებს და ადამიანების სამოტივაციო ფაქტორებსა, ჩვენ უნდა
განვასხვავოთ ჰიგიენურ ფაქტორებსა (ჰერცბერგის თეორიის თანახმად, ფაქტორი
რაც გაკავებს სამსახურში) და სამოტივაციო ფაქტორებს შორის. ჰიგიენური
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ფაქტორები აუცილებელია უკმაყოფილების თავიდან ასაცილებლად, ვინაიდან
ისინი დაკავშირებულია ძირითადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასთან,
როგორიცაა ხელფასი, სამუშაო დრო, ზოგადი აღიარება. სამოტივაციო ფაქტორები,
მეორეს მხრივ, არის ის ფაქტორები, რომელთა შედეგადაც ადამიანი არის ბედნიერი,
კმაყოფილი და ეს შეიძლება იყოს სამუშაოს მრავალფეროვნება ან მუშაობისას
საკუთარი თავის რეალიზაციის შესაძლებლობა. მენეჯერებს უნდა ესმოდეთ ეს და
შესაბამისად მოექცნენ ადამიანებს: თქვენ ვერ მოახდენთ ზეგავლენას ყველა
ფაქტორზე, მაგრამ სამუშაოს შინაარსი, კარგი გუნდური გარემო, აღიარება და
რეაგირება არის ადამიანების პოზიტიური მოტივირების მაგალითები.
ჰიგიენა : უკმაყოფილება
(გარემოებები)
მოტივაცია : კმაყოფილება
(სამუშაოს შინაარსი)

ანაზღაურების
ფასეულობა

შესაძლებლობები

ძალისხმევა

ძალისხმევისათვის
დაჯილდოების
ალბათობა

- თანასწორობა
სამართლიანობა
შიდა
ჯილდო

სამუშაოს
შესრულების
დონე

აღქმული
როლი

კმაყოფილება

გარე
ჯილდო

სურათი 4. პორტერ-ლორელის მოტივაციის მოდელი
შესრულებული სამუშაოს შეფასების შეხვედრები მენეჯერსა და თანამშრომელს შორის
კონცენტრირებული უნდა იყოს იმაზე, თუ როგორ მიაღწია თანამშრომელმა
აღნიშნულ, წინასწარ დასახულ მიზნებს, რა პრობლემებს გადააწყდა და როგორ
მოაგვარა ისინი; ზოგადად როგორი გრძნობები გააჩნია მას სამუშაოსთან, სამუშაო
გარემოსთან და თვითონ გუნდთან დაკავშირებით; როგორი ურთიერთობა აქვს
მენეჯერთან (ღებულობს თუ არა იგი საკმარის და ზუსტ რეაგირებას, ინსტრუქციებს,
მხარდაჭერას). ეს დისკუსია გაიმართება წლის ბოლოს (ჩვეულებრივ დეკემბრის
დასაწყისში) და წლის შუა პერიოდში (ჩვეულებრივ ივლისში).
 მენეჯერმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ყველა ეს სიტუაცია არის საკომუნიკაციო
სიტუაცია, როგორც ნებისმიერი სხვა ვერბალური ან არავერბალური ქმედება
ერთეულის
ფარგლებში.
ყველაზე
მნიშვნელოვანია
გვახსოვდეს,
რომ
კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ყველა ეს ქმედება უნდა იყოს მაქსიმალურად
თანმიმდევრული, იმგვარად, რომ თანამშრომლები გრძნობდნენ, თუ რის გაკეთებას
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ითხოვს მათგან მენეჯერი. პირდაპირი კომუნიკაცია უნდა იყოს მარტივი, კარგად
სტრუქტურირებული და ფოკუსირებული გზავნილზე. ამ საკითხთან
დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაციისათვის თუ შეიძლება იხილეთ
საკომუნიკაციო ტრენინგი, რომელიც შემუშავდა დაძმობილების პროექტის
ფარგლებში!
 კომუნიკაციის გარდა, ადამიანების მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი ელემენტი არის
რესურსების განაწილება. დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის შემთხვევაში,
აღნიშნული ძირითადად მოიცავს ადამიანური რესურსების განაწილებას, რაც
ხდება ორ დონეზე:
o ა) ყოველწლიური დაგეგმვის და რეგულარული ანგარიშგების დონეზე,
სადაც არსებობს გარკვეული ზოგადი გეგმა თქვენს დასახულ მიზნებთან
დაკავშირებით და თქვენ შეგიძლიათ შესაბამისად გაანაწილოთ რესურსები.
აღნიშნული მოითხოვს იმ დროის მიახლოებით წინასწარ შეფასებას,
რომელიც დასჭირდება სხვადასხვა ამოცანების შესრულებას. მაგალითად,
თუ თქვენი მიზანია თვეში 1000 სამუშაოს მაძიებლის მომსახურება და ერთ
კონსულტაციას სჭირდება 30 წუთი, პლიუს ამასთან დაკავშირებულ
ადმინისტრაციულ საქმიანობას სჭირდება 15 წუთი (ერთ შემთხვევაზე),
მაშინ ამ ამოცანისათვის თქვენ დაგჭირდებათ ადამიანური რესურსი,
რომელიც შეესაბამება 1000 x (30+15) წუთს. ამგვარი მიახლოებითი
წინასწარი შეფასება უნდა განხორციელდეს ძირითადი ამოცანებისათვის,
გარკვეული სარეზერვო შესაძლებლობების ჩათვლით.
o ბ) თქვენ ასევე ანაწილებთ რესურსებს ყოველკვირეულად, როდესაც ხდება
ამოცანების გადანაწილება და მათი სტატუსის გადამოწმება - თქვენ
შესაძლოა აღმოაჩინოთ, რომ კონკრეტული ამოცანა კარგად ვერ სრულდება
და მას ესაჭიროება დამატებითი რესურსი. მნიშვნელოვანია, რომ
არსებობდეს ამოცანების შესრულების პროცესზე თვალყურის მიდევნების
სისტემა, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ, თუ რამდენი ამოცანა ევალება
თითოეულ თანამშრომელს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამოცანები
დაბალანსდეს თანამშრომლებს შორის და არ მოხდეს ზოგიერთი კოლეგის
ზედმეტად გადატვირთვა, რაც შესაძლოა მოხდეს უკეთ მომუშავე
კოლეგების შემთხვევაში, რომლებსაც მენეჯერებმა შესაძლოა მეტი
დავალება მისცენ.

აქტივობა 7

მონაწილეებს ესმით კომუნიკაციის განმარტება და
აქსიომები, კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ხუთი
მთავარი შეკითხვა, გზავნილების და კომუნიკაციურ
ინტერაქციებში დანაკარგების ზეგავლენა.
პრაქტიკა ინტერპერსონალური კომუნიკაციის პროცესის
უფრო ღრმად გათვითცნობიერების მიზნით (40 წუთი).
„ფუჭი მეტყველება (ბლაბლაბლა)” – საკომუნიკაციო
ინსტრუმენტების სხვადასხვაობის გათვითცნობიერება,
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ვოკალური
და
არავერბალური
უნარჩვევების განვითარება.
აქტივობა 8

მოტივაციის განმარტება და მოდელი, სამოტივაციო
ინსტრუმენტები.
სამოტივაციო
ინსტრუმენტების
იდენტიფიცირება,
თანამშრომელთა
უწყვეტი პროცესის მიზნით.
სავარჯიშო მცირე ჯგუფებში:
მოტივაცია (30 წუთი).

აქტივობა 9

კომუნიკაციის

ერთობლიობის
განვითარების

როგორ

მოქმედებს

რეაგირების წესები პრაქტიკაში.
სამუშაოს შესრულების დონის
რეაგირების
ინსტრუმენტი
დაგეგმვასთან და კონტროლთან).

შეფასება, როგორც
(დაკავშირებულია

სამუშაოს შესრულების დონის მართვის და შეფასების
წესები პრაქტიკაში.
პრაქტიკა მცირე ჯგუფებში, რათა მოხდეს სამუშაოს
შესრულების
დონის
შეფასების
უპირატესობების
გათვითცნობიერება (40 წუთი).
4.6 პრობლემების მოგვარება / გადაწყვეტილებათა მიღება, როგორც
პრობლემების მოგვარების ინსტრუმენტი
მენეჯერებმა უნდა განავითარონ უნარჩვევები იმისათვის, რომ კონკრეტულ
ამოცანასთან დაკავშირებული პრობლემის არსებობის შემთხვევაში, მოაგვარონ იგი
კოლეგებთან ერთად, პრობლემების მოგვარების ხერხების გამოყენებით
(პრობლემების მოგვარება გუნდური მუშაობისას, სემინარების ჩატარება).
მონაწილეებს ეცოდინებათ პრობლემების მოგვარების სხვადასხვა მეთოდები და მზად
იქნებიან პრობლემების გუნდურად მოგვარების ქმედებების გამოსაყენებლად,
ამოცანების დელეგირების უნარის ჩათვლით. მონაწილეებს ესმით, რას ნიშნავს
გადაწყვეტილებათა მიღება, როგორც პრობლემების მოგვარების ინსტრუმენტი.
გადაწყვეტილებათა მიღება და პრობლემების მოგვარება: გადაწყვეტილებათა მიღება
გულისხმობს მენეჯერის უნარს, რომ მიიღოს პასუხისმგებლური გადაწყვეტილება,
ხელმისაწვდომი ინფორმაციისა და ალტერნატივების საფუძველზე. აღნიშნულს
გააჩნია ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი:
 ა) გადაწყვეტილება უნდა იყოს კარგად დასაბუთებული, მტკიცებულებების
საფუძველზე და, რთული საკითხის შემთხვევაში, რამდენიმე ვარიანტის
შეფასების საფუძველზე. ეს ნიშნავს, რომ მენეჯერებმა უნდა განსაზღვრონ, რა
სახის ინფორმაციაა საჭირო კონკრეტულ შემთხვევაში გადაწყვეტილების
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მიღებისათვის, რა ფორმატში და ვის მიერ უნდა მოხდეს აღნიშნული ინფორმაციის
შეგროვება, ანალიზი და წარდგენა. მაგალითისათვის, თქვენ შესაძლოა
აღმოაჩინოთ,
რომ
დამსაქმებელთა
მიერ თქვენს ოფისში
მოსული
ადამიანებისათვის შეთავაზებული ვაკანსიების რაოდენობა უფრო მცირეა, ვიდრე
თქვენ მოელოდით. თქვენ უნდა განახორციელოთ გარკვეული ქმედებები
აღნიშნულთან დაკავშირებით. თუმცა, იმისათვის რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება
ამ ქმედებათა მიმართულებასთან დაკავშირებით, თქვენ ჯერ სავარაუდოდ უნდა
გადახედოთ კლიენტების პროფილებს, მიიღოთ გარკვეული რეაგირება მათგან,
დამსაქმებლებისაგან და ასევე თქვენი გუნდისაგან, რათა გაარკვიოთ აღნიშნულის
მიზეზი. როდესაც თქვენ უკვე გექნებათ გარკვეული წარმოდგენა აღნიშნულთან
დაკავშირებით, თქვენ შეგიძლიათ დაავალოთ თქვენი გუნდის წევრებს, რომ
შეიმუშაონ სიტუაციიდან გამოსავალის სხვადასხვა ვარიანტები, რომლებიც თქვენ
შეგიძლიათ განიხილოთ და შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება.
 ბ) გადაწყვეტილებათა მიღება ასევე უნდა მოხდეს დროულად და, რაც შეეხება
სასწრაფო
საკითხებს,
ისინი
ხშირად
მოითხოვენ
გადაწყვეტილების
დაუყოვნებლივ მიღებას. ეს გულისხმობს გადაწყვეტილების მიღების უნარს
ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც
ამგვარი გადაწყვეტილების შედეგად შესაძლოა წარმოიშვას რაიმე პოტენციური
იურიდიული საკითხები). პრობლემების მოგვარება გულისხმობს ისეთ
სიტუაციას, სადაც უცნობი გარემოება ან ფაქტორი იწვევს გადახვევას ან
დაბრკოლებას ორგანიზაციის ფუნქციონირების პროცესში. პრობლემა შესაძლოა
იყოს მარტივი, მაგალითად თანამშრომელი არ იყოს დარწმუნებული, თუ რა სახის
მომსახურება შესთავაზოს სამუშაოს მაძიებელს და მენეჯერმა უნდა მოახდინოს
შესაბამისი რეაგირება ან იგი შესაძლოა იყოს უფრო კომპლექსური, მაგ. მენეჯერი
ამჩნევს, რომ უნარჩვევების განვითარების ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად
დარეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა მოსალოდნელზე
ნაკლებია. მარტივ შემთხვევებში, პრობლემის მოგვარება შესაძლოა მოიცავდეს
უბრალოდ თანამშრომლის განმარტებას, ხოლო უფრო რთულ სიტუაციებში
მოითხოვდეს პრობლემათა მოგვარების კომპლექსური ხერხების გამოყენებას.
ასეთი ხერხების გამოყენება ყველაზე ხშირად ხდება ჯგუფურად, გუნდის
რამდენიმე წევრის და შესაძლოა გარე მონაწილეების ჩართულობის პირობებშიც.
ამგვარად, პრობლემების მოგვარება ხდება ერთის მხრივ ამოცანებისა და
ყოველდღიური საქმიანობის რეგულარული შემოწმებისას, რაც მოიცავს
თანამშრომლებისათვის განმარტების, მხარდაჭერის ან ინსტრუქტაჟის მიწოდებას.
ზოგიერთ შემთხვევებში, როდესაც პრობლემის მოგვარება თანამშრომლის დონეზე
არ არის შესაძლებელი, მაშინ უნდა იმოქმედოს მენეჯერმა (მაგ. თუ არ არსებობს
ტრენინგის მონაწილეების საკმარისი რაოდენობა, მენეჯერს შეუძლია
განახორციელოს მოლაპარაკებები მეტი ან უკეთესი კომუნიკაციის თაობაზე, რათა
ხელი შეეწყოს ტრენინგს ან მიიღოს გადაწყვეტილება ტრენინგის გადადების
შესახებ) და ეს ასევე მოიცავს მეორეს მხრივ უფრო კომპლექსური საკითხების
მოგვარებას.
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გადაწყვეტილებათა მიღების სხვადასხვა მეთოდებისა და
ხერხების ფორმები და პრაქტიკული საკითხები.
პრაქტიკა მცირე ჯგუფებში,
საკითხებზე (40 წუთი).

პრობლემების

მოგვარების

კონკრეტული
პრობლემების
დაყოფა,
პრობლემების
მოგვარების შეთავაზებული ადეკვატური მეთოდების
მიხედვით, რაც შეგროვდა მენეჯერთა ყოველდღიური
საქმიანობიდან.
პრობლემების მოგვარების გუნდის მუშაობის სიმულაცია
კონკრეტულ საკითხებზე, რომლებიც შერჩეული იქნა ზემოთ
მოცემული ჩამონათვალიდან ან ტრენერთა მიერ.
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4.7 მენეჯერული უნარჩვევები
მენეჯერის პირადი უნარჩვევები
მონაწილეებმა იციან მენეჯერის პერსონალური უნარები განმარტება და დაჯგუფება
და თუ როგორ უკავშირდება ეს ამოცანების შესრულებას:
 მენეჯერული პერსონალური უნარები ელემენტები (საკუთარი თავის უკეთ
შეცნობა, მუშაობა სტრესულ გარემოში, პრობლემების მოსაგვარებლად
შემოქმედებითი უნარის გამოყენება);
 აღნიშნული უნარჩვევების შინაარსი და მათი გამოყენება ყოველდღიურ
საქმიანობაში;
 უნარჩვევების გამოყენება მენეჯერის საქმიანობაში.
მენეჯერის ინტერპერსონალური უნარები
მონაწილეებმა იციან მენეჯერის ინტერპერსონალური უნარების განმარტება და
დაჯგუფება და თუ როგორ უკავშირდება ეს ამოცანების შესრულებას:
 მენეჯერული ინტერპერსონალური უნარების ელემენტები (კომუნიკაციის
ხელშეწყობა,
თანამშრომელთა
მოტივირება,
კონფლიქტების
მართვა,
ავტორიტეტის მოპოვება და ზეგავლენის მოხდენა);
 აღნიშნული უნარჩვევების შინაარსი და მათი გამოყენება ყოველდღიურ
საქმიანობაში;
 ინტერპერსონალური უნარების გამოყენება მენეჯერის საქმიანობაში.

რომელი უნარჩვევები ესაჭიროებათ მენეჯერებს?
ჩვენ ვისაუბრეთ მენეჯმენტის მთავარ ფუნქციებზე - მოდით ახლა ვნახოთ, თუ რა
კომპეტენციები ესაჭიროებათ მენეჯერებს, აღნიშნული ფუნქციების ადეკვატრუად
შესრულებისათვის!
უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს მენეჯმენტის კომპეტენციების მრავალი
კლასიფიკაცია. მოცემული სახელმძღვანელოს მიზნებისათვის, ჩვენ ახლა
ვიყენებთ იმ მოდელს, რომელიც ემყარება ფართე გამოყენებაში არსებული
რამდენიმე მოდელის ანალიზს და რომელიც კარგად შეესაბამება მანამდე
აღწერილ მენეჯმენტის ფუნქციებს.
აღნიშნული
მოდელის
მიხედვით,
კლასიფიცრებულია ორ ვრცელ კატეგორიად:

მენეჯმენტის

კომპეტენციები

 ინტერპერსონალური კომპტენეციები, რაც მოიცავს მენეჯერის მონაწილეობას,
გუნდური მუშაობის ხელშეწყობას, მიღწევების აღიარებას. აღნიშნული არსებითად
მოიცავს იმ უნარჩვევებს, რომლებიც საჭიროა იმისათვის, რომ მენეჯერმა
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უზრუნველყოს გუნდის ერთობლივი მუშაობა და მისი წევრების ერთმანეთთან
თანამშრომლობა. აღნიშნული უნარჩვევები უფრო ახლო კავშირშია მენეჯმენტის
„კომუნიკაციისა და კადრების მართვა“, „პრობლემების მოგვარების“ ფუნქციებთან,
მაგრამ ასევე ახლო კავშირშია „ორგანიზების“ ფუნქციასთან.
 ინიცირების
მოხდენის
კომპეტენციები
დაკავშირებულია
მენეჯერის
უნართანდასახული მიზნების მისაღწევად და ამოცანების დროულად
შესასრულებლად, მოთხოვნების შესაბამისად და ეფექტური გზით უზრუნველყოს
ადამიანების საჭიროებისამებრ მოქმედება. აღნიშნული მოიცავს საქმიანობის
დაგეგმვას, უფრო მაღალ და სამუშაო დონეებზე (ყოველკვირეულ და
ყოველდღიურზეც კი), გადაუდებელი საკითხების განსაზღვრას, საქმიანობის
დაგეგმვისა და შემოწმების უნარს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სამუშაოს
დროული შესრულება და დეტალების კონტროლი, რაც ნიშნავს საქმიანობაზე
თვალყურის მიდევნებას, პრობლემებისა და გადახვევების იდენტიფიცირებას და
ყურადღებას ყველა იმ ასპექტის მიმართ, რასაც კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს
მუშაობის შესრულებისათვის სტანდარტების/მოთხოვნების შესაბამისად.
 მესამე ჯგუფი გულისხმობს ზეწოლას - თანამშრმლებზე ზეწოლის
განხორციელების უნარი, რათა აიძულო გააკეთონ ის, რაც საქმისთვის საჭიროა.
ზეწოლა არ წარმოადგენს მენეჯმენტის ყველა სტილის არსებით ნაწილს.ეს
ახასიათებს უფრო ავტორიტარული მმართველობის სტილს, თუმცა არ არის
ნეგატიური მოვლენა და შეიძლება საჭირო იყოს გარკვეულ გარემოებებში,
გარკვეული ტიპის თანამშრომლებისათვის.
 აღნიშნული უნარჩვევებით ხდება თანამშრომელთა დამოკიდებულის ფორმირება
სამუშაოს მიმართ და მუშაობის შესრულების სასურველი დონის მიღწევა.

როგორუნდათანამშრომლობდნენ
ადამიანები

ინტერპერსონალური
მონაწილეობა
ხელშეწყობა
აღიარება

რასუნდააკეთებდნენ
ადამიანები

ინიცირება

დაგეგმვა
აქცენტი
დროზე
დეტალების
კონტროლი

დამოკიდებულება

სამუშაოსშესრუ
ლებისდონე

ზეწოლა
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სურათი 3. მენეჯმენტის უნარჩვევები - ჰოფმანის - შიპერის - დევის - როტონდოს
მოდელი

რა ტიპის როლები არსებობს გუნდში?
იმ პოტენციური როლების გათვითცნობიერება, რომლებიც შესაძლოა არსებობდეს
ჯგუფში, ნიშნავს, რომ შეგვეძლოს განვსაჯოთ, თუ როგორ შეუძლია თითოეულ
თანამშრომელს საუკეთესო წვლილის შეტანა გუნდურ მუშაობაში და რას
შეიძლება ველოდეთ მისგან; ასევე იმის შეფასება, დაბალანსებულია თუ არა
ჯგუფი, შეესაბამება თუ არა ჯგუფის ხასიათი მის მიზანს და გადაწყვეტილების
მიღება, თუ რომელი მიდგომაა საუკეთესო გუნდისა და ცალკეული
პიროვნებებისათვის. რა თქმა უნდა, აღნიშნული როლები არის სქემატური.
პიროვნება ჩვეულებრივ წარმოადგენს სხვადასხვა როლების კომბინაციას. ჯგუფში
არ არის ხოლმე წარმოდგენილი ყველა როლი და შესაძლოა მოხდეს ისე, რომ
რამდენიმე ადამიანს გააჩნია ერთი და იგივე როლი, ჯგუფის ფარგლებში.

კოორდინატორი
განმახორციელებელი
/დამსრულებელი

სპეციალისტი

გუნდის
წევრი

ჯგუფური
როლები

იდეების
გენერატორი

მოაზროვნე

მოტივატორი
რესურსების
მკვლევარი

სურათი 4. ჯგუფური როლები - ბელბინის ტესტი

აქტივობა 11

დავალება: მოკლე პრაქტიკა ერთ-ერთი აღნიშნული
პირადი უნარჩვევის გამოცდილებასთან დაკავშირებით
(40 წუთი)

აქტივობა 12

დავალება: მოკლე პრაქტიკა ერთ-ერთი აღნიშნული
პირადი უნარჩვევის გამოცდილებასთან დაკავშირებით
(40 წუთი)
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4.8 პერსონალური განვითარების სამოქმედო გეგმის (PDAP) შემუშავება
პერსონალური განვითარების სამოქმედო გეგმა (PDAP) არის ინსტრუმენტი
მენეჯერებისათვის, რათა მათ პირადად შეაჯამონ საკუთარი ძლიერი და სუსტი
მხარეები და ჩამოწერონ საკუთარი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები,
მათი მენეჯერეული მუშაობის განვითარების კუთხით, იმისათვის, რომ შეიტანონ
წვლილი პილოტური პროექტის წარმატებულ განხორციელების ან მომსახურების
ახალი მოდელის განვითარების მომდევნო ფაზის პროცესში.
მონაწილეები ცალცალკე შეავსებენ საკუთარი PDAP-ს:
PDAP-ის მთავარი ელემენტებია:
 ძლიერი მხარეები ჩემი მენეჯერული მოღვაწეობისას;
 რომელი სფეროების განვითარებაა საჭირო ჩემი
მოღვაწეობისას;
 პერსონალური განვითარების მიზნები და ამოცანები;
 აუცილებელი განსახორციელებელი ნაბიჯები.

მენეჯერული
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადგილობრივი
ტრენერები

სოფო
ნაილი
ეკა
ია
ზურაბ
მარინე
ციცინო
შორენა
ნინო
ქეთევან
ია
ნიკა
თემურ
ლიკა

მამაცაშვილი
ჩადუნელი
კავთიევსკაია
ძამუკაშვილი
კობერიძე
ხუბულური
შიოშვილი
ჯოლოგუა
ბუკია
ხაჩიძე
ფხაკაძე
ლემონჯავა
ჯგერენაია
ყიასაშვილი

საჯარო მომსახურების დაძმობილება: დასაქმების
ხელშეწყობის სამსახურის შესაძლებლობების
განვითარება საქართველოში

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები და შეხედულებები არ უნდა იქნეს აღქმული,
როგორც ევროკავშირის კუთვნილება. შინაარსობრივ მხარეზე პასუხისმგებლობა
ეკისრება პროექტის დაძმობილებულ მხარეებს.

