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ინფორმაცია სამუშაოს ძებნის ტექნიკის შესახებ 

 

  

 

უმუშევრობა თანამედროვე საზოგადოებრიობის ყველაზე აქტუალური 

პრობლემაა. უმუშევრობის გამომწვევ მიზეზებს შორის ერთ-ერთია ვაკანსიისა და 

სამუშაოს მაძიებლის ოპერატიულად დაკავშირების პრობლემა. ეს უკანასკნელი 

ხშირად სამუშაოს მაძიებლის პასიურობას, სამუშაოს ძებნისა და თვითპრეზენტაციის 

უნარების არარსებობას ან განუვითარებლობას უკავშირდება. 

თანამედროვე, დინამიურ და მაღალკონკურენტულ შრომის ბაზარზე 

თვითდამკვიდრება საკმაოდ რთულია და სამუშაოს მაძიებლის მხრიდან მაღალ 

აქტიურობას, სამუშაოს ძებნის გზების, შესაბამისი დოკუმენტების შედგენის, 

გასაუბრების ტექნიკის, ქცევის წესების და ა.შ. ცოდნას მოითხოვს. ქვემოთ 

შემოთავაზებული რეკომენდაციები დაეხმარება სამუშაოს მაძიებელს აღნიშნული 

უნარების განვითარებაში.  
 

  

ათი  ზოგადი რჩევა სამუშაოს მაძიებელს: 

 

 

1. სანამ შეუდგებით სამუშაოს ძებნას, ობიექტურად შეაფასეთ თქვენი ძლიერი და    

სუსტი მხარეები. ჩამოყალიბდით, როგორი სამუშაო გინდათ და რისი შესრულება 

შეგიძლიათ.  

2. დარწმუნდით, რომ მოცემულ მომენტში მზად ხართ მუშაობის დასაწყებად; 

3. გამოიყენეთ სამსახურის მოძებნის ყველა მეთოდი და საშუალება;  

4. კარგად გაეცანით მომავალი სამუშაოს (ვაკანსიის) შინაარსს და იმ მოთხოვნებს, 

რომლებსაც იგი უყენებს მომუშავეს;  

5. სწორად შეადგინეთ რეზიუმე (CV). გახსოვდეთ, ის ქმნის პირველ შთაბეჭდილებას 

თქვენს შესახებ; 

6. მოიპოვეთ და გააანალიზეთ ინფორმაცია იმ ორგანიზაციის  შესახებ, სადაც 

აპირებთ მუშაობის დაწყებას;  

7. სათანადოდ მოემზადეთ გასაუბრებისთვის; 

8. გასაუბრების დროს ეცადეთ მშვიდად, ზედმეტი მღელვარების გარეშე მოახდინოთ 

თვითპრეზენტაცია და წარმოაჩინოთ თქვენი დადებითი მხარეები;  

9. თქვენი შესაძლებლობების გამოსავლენად და შესამოწმებლად შესთავაზეთ 

ორგანიზაციაში მუშაობა თუნდაც რამდენიმე დღით; 

10. სამუშაოზე მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არ შეწყვიტოთ სხვა სამუშაოს 

ძებნა.  თუ თქვენ არ იაქტიურეთ, ვერ შეძლებთ თქვენთვის სასურველი სამუშაო 

ადგილის პოვნას! 
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  სამუშაოს მაძიებლის ათი ტიპიური შეცდომა 

 

1. მიზნის განუსაზღვრელობა: უნდა დაისახოთ კონკრეტული მიზანი და 

გაითვალისწინოთ შრომის ბაზრის მოთხოვნები – რა კვალიფიკაციებზე, 

უნარჩვევევბზე და ა.შ. არის მოთხოვნა - წინააღმდეგ შემთხვევაში დასაქმება რთული 

ან შეუძლებელი იქნება. 

2. არასწორად შედგენილი  რეზიუმე: თუ რეზიუმე (CV) არასწორადაა შედგენილი, 

მეტია ალბათობა, რომ თქვენს კანდიდატურას  შერჩევის პირველ ეტაპზეც არ 

განიხილავენ. ამით დამთავრდება თქვენი მცდელობა - მიიღოთ სამუშაო მოცემულ 

ორგანიზაციაში. 

3. სამუშაოს ძიების ყველა მეთოდისა და საშუალების გამოუყენებლობა: სამუშაოს 

ძიების მხოლოდ ერთ საშუალებაზე დაყრდნობა საკმაოდ დაბალეფექტური და 

არაგონივრულია. რაც მეტი ინფორმაცია გექნებათ და გამოიყენებთ სამუშაოს ძებნის 

ყველა საშუალებას, მით მალე მიიღებთ შედეგს. 

4. გასაუბრებაზე მომზადების გარეშე წასვლა: გასაუბრებისთვის მოუმზადებლობის 

შემთხვევაში დიდია რისკი, რომ დამსაქმებელი თქვენში ვერ დაინახავს იმ 

სპეციალისტს, რომელსაც ეძებს.  

5. სუსტი მხარეების დემონსტრირება: სუსტ მხარეებზე დასმული კითხვა თქვენი 

სტრესისადმი გამძლეობის შემოწმებაა. ზედმეტი აღელვება, არაადექვატური რეაქცია 

გადაწონის ძლიერ მხარეებს და დატოვებთ უარყოფით შთაბეჭდილებას.  

6. ყოფილი ხელმძღვანელებისა და კოლეგების გაკრიტიკება: თუ თქვენ დაიწყებთ 

ყოფილი კოლეგების გაკრიტიკებას, ამით დატოვებთ არასანდო და კონფლიქტური 

პიროვნების შთაბეჭდილებას და წარუმატებლობა გარდაუვალი იქნება. 

7. კითხვებზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხების - ,,კი”, ,,არა”,  - გაცემა:   გასაუბრებისას 

მოკლე პასუხები (”კი”, ”არა”) ან გაჭიანურებული პაუზა, - ხაზს გაუსვამს თქვენ 

თავდაუჯერებლობას და თქვენი შეხედულებების ჩამოყალიბებისა და გადმოცემის 

უუნარობას.  

8. დამსაქმებლისათვის თავის შეცოდება: გახსოვდეთ, დამსაქმებელს ნაკლებად 

აინტერესებს წარუმატებელი, საკუთარი პრობლემებით დამძიმებული პიროვნება.  

9. მხოლოდ ანაზღაურებით დაინტერესება: ფული საჭიროა, მაგრამ არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია სამუშაო პირობები. ამიტომ შრომის ანაზღაურების გარდა უნდა 

დაინტერესდეთ მუშაობის რეჟიმით, შრომის პირობებით, სოციალური გარანტიებით 

და სხვ.  

10.  გადამეტებული თვითრეკლამა: გადამეტებული თვითშეფასება, თავის მოჩვენება 

”ძალიან ჭკვიანად”, -  წამგებიანი პოზიციაა, ვინაიდან ორგანიზაციებს მოთხოვნა 

აქვთ წარმატებულ თანამშრომლებზე და არა ამპარტავნებზე.  

 

 

ძირითადი ვებ-გვერდების მისამართები, სადაც შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია 

ვაკანსიების შესახებ, ასევე განათავსოთ თქვენი რეზიუმე 

 

1. www.jobs.ge 

2. www.hr.gov.ge 

3. www.hr.ge 

 

  

http://www.jobs.ge/
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რამდენიმე რჩევა  სამუშაოს მაძიებელს, რომელმაც იშოვა სამუშაო: 

 

1. დაიცავით სამსახურში მიღების ყველა წესი: დამსაქმებელთან გააფორმეთ 

შრომითი ხელშეკრულება, სადაც შეძლებისდაგვარად დეტალურად იქნება 

გაწერილი თქვენი უფლება–მოვალეობები, სამუშაოს ანაზღაურება, შრომის 

პირობები, კომპენსაციები და შეღავათები;  

2. შეეცადეთ ახალ სამსახურში თავი  წარმოაჩინოთ პროფესიონალ  კადრად – ეს 

მოგცემთ საშუალებას სწრაფად მოიპოვოთ თანამშრომლების კეთილგანწყობა; 

3. არ მოახდინოთ თქვენი განსაკუთრებული ურთიერთობის დემონსტრირება იმ 

ადამიანებთან, რომელთაც მიგიღეს სამსახურში; კეთილგანწყობა დაადასტურეთ 

პასუხისმგებლობითა და საქმისადმი შემოქმედებითი დამოკიდებულებით;  

4. ეცადეთ, გაიგოთ და გაითავისოთ ქცევის ის წესები, რომლებიც მიღებული და 

დამკვიდრებულია მოცემულ ორგანიზაციაში. ეს დაგეხმარებათ ახალ გარემოსთან 

ადაპტირებაში.  

 

  

 

CV 
 

რეზიუმეს (CV) მომზადება საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმეა. CV ლაკონური, 

სტრუქტურირებული, დახვეწილი და მოხერხებულად წასაკითხი უნდა იყოს. 

რეზიუმე (CV) – ესაა დოკუმენტი, რომლითაც თქვენს შესახებ დამსაქმებელს 

ექმნება პირველი შთაბეჭდილება. ამიტომ განსაზღვრეთ რა სტილის რეზიუმე 

შეგეფერებათ ყველაზე მეტად. სწორად შედგენილი და გაფორმებული რეზიუმე 

მეტყველებს თქვენს პროფესიულ კომპეტენტურობასა და თვითდაჯერებულობაზე.  

რეზიუმე არ უნდა აღემატებოდეს 1-2 გვერდს და უნდა შედგებოდეს  შემდეგი 

ბლოკებისგან: 

• პერსონალური ინფორმაცია;  

• სახელი, გვარი;  

• მისამართი, ტელეფონი (ქვეყნისა და ქალაქის კოდის მითითებით);  

• დაბადების ადგილი და თარიღი;  

• ელექტრონული ფოსტა.  

• განათლება (დაიწყეთ სკოლის დამთავრების შემდგომი ეტაპიდან; მიუთითეთ 

უმაღლესი/პროფესიული სასწავლებელი, ფაკულტეტი და სპეციალობა; 

სასწავლებლის დამთავრების თვე და წელი; არ  შეამოკლოთ უნივერსიტეტის, 

კოლეჯის, და ა.შ. დასახელება; არ მოგერიდოთ და აუცილებლად აღნიშნეთ 

’’წითელი დიპლომის’’, სიგელების, სტაჟირების, სამეცნიერო ხარისხის და ა.შ. 

შესახებ (რა თქმა უნდა, ასეთების არსებობის შემთხვევაში). გახსოვდეთ, 

ინფორმაცია თქვენი აკადემიური/პროფესიული განათლების შესახებ რაც 

შეიძლება დეტალური უნდა იყოს;  

• სამუშაო გამოცდილება;   

• ორგანიზაციის დასახელება სრულად;  

• მუშაობის ხანგრძლივობა;  

• რას საქმიანობდით კონკრეტულ ორგანიზაციაში (თქვენი თანამდებობა; 

განყოფილება, სადაც მუშაობდით; მოვალეობები; მიღწევები). 
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განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს ვაკანსიასთან დაკავშირებულ 

კომპეტენციებსა და საქმიან გამოცდილებაზე.  

• სპეციალური (დამატებითი) ჩვევები;  

• ენების ცოდნა;  

• ტრენინგები;  

• კომპიუტერული პროგრამები;  

• მართვის მოწმობა;  

• განსაკუთრებული უნარები;  

• ჰობი და ა.შ; 

• რეკომენდაცია (მოთხოვნის შემთხვევაში); (სრულად იწერება 

’’რეკომენდატორების’’ სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამუშაო ადგილი და 

საკონტაქტო ინფორმაცია. როგორც წესი, რეკომენდატორი უნდა იყოს სულ 

ცოტა ორი, ისიც  ხელმძღვანელებიდან და არა იმავე თანამდებობის პირებიდან, 

რა თანამდებობაც თქვენ გიკავიათ ან გეკავათ). 

 

  

 

რა არ არის სასურველი რეზიუმეში: 

• არ უნდა იყოს თქვენი პირადი ცხოვრების აღწერა;  

• არ წამოწიოთ წინა პლანზე  სუსტი მხარეები;  

• არ ასახოთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა;  

• არ მიუთითოთ შრომის ანაზღაურება;  

• არ იყოს ორაზროვანი და გაუგებარი სიტყვები.  

 

რეზიუმეს ხშირად თან ახლავს სამოტივაციო წერილი, რომლის სწორად დაწერას 

ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

 
 
samotivacio werili 
 

    სასურველი და ზოგჯერ აუცილებელიც არის, რომ CV-ს თან ახლდეს ე. წ. 

სამოტივაციო წერილი. ხშირად დამსაქმებლებისთვის სამოტივაციო წერილი 

უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რეზიუმე.  
 

  რეზიუმე (CV) და სამოტივაციო (თანმხლები) წერილი წარმოადგენს წინასწარ 

განაცხადს მოცემულ ვაკანტურ ადგილზე. რეზიუმე შეიცავს კანდიდატის შესახებ 

საერთო ინფორმაციას, სამოტივაციო წერილი კი ვაკანსიასთან კანდიდატის 

შესაბამისობის, მისი კვალიფიკაციის, უნარ-ჩვევებისა და გამოცდილების მოკლე 

დასაბუთებაა. წერილი საშუალებას იძლევა სწორად მოვახდინოთ დამსაქმებლის 

ყურადღების ფოკუსირება მისთვის საინტერესო და საჭირო თვისებებზე.  
 

სამოტივაციო წერილის შედგენისას უნდა გავითვალისწინოთ:  

• მიზანი;  

• ადრესატი;  

• შინაარსი;  

• ფორმატი. 



 

5 

 

მიზანი.  

სამოტივაციო წერილი და რეზიუმე შეიცავს იმ ინფორმაციას, რომლის 

მეშვეობითაც დამსაქმებელი იღებს გადაწყვეტილებას, მიიწვიოს თუ არა 

გასაუბრებაზე კანდიდატი. სამოტივაციო წერილის მიზანია – დამსაქმებელს 

მიაქცევინოს ყურადღება კანდიდატის რეზიუმეზე. რაც უფრო უკეთესად 

გეცოდინებათ კონკრეტული ვაკანსიის მოთხოვნები, მით უფრო 

მიზანმიმართული იქნება თქვენი წერილი. 
 

ადრესატი.  

სამოტივაციო წერილი გაგზავნილი უნდა იქნეს კონკრეტული კომპანიისა 

და კონკრეტული პირის მისამართით, რომელიც  განიხილავს თქვენს განაცხადს. 

თუ შესაძლებელია, დააზუსტეთ კომპანიაში ვინ არის ადრესატი, ვისაც უნდა 

გაუგზავნოთ რეზიუმე და სამოტივაციო წერილი. 
 

შინაარსი.  

სამოტივაციო წერილი გაძლევთ საშუალებას, მიიქციოთ დამსაქმებლის 

ყურადღება. ამიტომ მასში უნდა ასახოთ ინფორმაცია, რომელიც თვალნათლივ 

წარმოაჩენს თქვენს განსაკუთრებულ თვისებებს, უნარს, გამოცდილებას, 

კომუნიკაციის ჩვევებს, ენთუზიაზმს, ინტელექტს, ინტერესს იმ კომპანიის 

მიმართ, სადაც გსურთ მუშაობის დაწყება და ა.შ.  
 

ფორმატი.  

წერილი უნდა იყოს მაქსიმალურად ლაკონური, თავისუფალი ფორმალური 

ტონისგან, სტილისტურად გამართული და მკითხველისთვის ადვილად გასაგები. 
 

როგორც წესი, სამოტივაციო წერილი შედგება შემდეგი ნაწილებისგან: 
 

• საკონტაქტო ინფორმაცია (სამუშაოს მაძიებლის სახელი, გვარი, მისამართი,     

ტელეფონი, ელ. ფოსტის მისამართი);  

• წერილის დაწერის თარიღი;  

• კომპანიის დასახელება; დამსაქმებლის სახელი და გვარი;  

• მიმართვა – მისალმების ფრაზა;  

• წერილის ძირითადი ტექსტი;  

• დასკვნითი ნაწილი.  
 

წერილის ძირითად ტექსტში თქვენ უნდა მიუთითოთ სასურველი 

თანამდებობა. ხაზი გაუსვათ თქვენს ინტერესს და პოზიციას (ცოდნა და 

გამოცდილება) იმ სფეროში, რომელიც ახლოსაა მოცემული კომპანიის 

საქმიანობის სფეროსთან, ასევე თქვენს საკვალიფიკაციო მონაცემებს ვაკანსიასთან 

მიმართებაში. აღნიშნეთ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და შესაფერისი მიღწევები, 

უნარ-ჩვევები, გამოცდილება, რომელიც ახლოსაა ან პირდაპირ ესადაგება 

ვაკანსიის მოთხოვნებს. სამოტივაციო წერილში უნდა მიუთითოთ რეზიუმეზე 

(მაგალითად, ”უფრო დეტალურად განხილულია რეზიუმეში”). იყავით 

შეძლებისდაგვარად ლაკონური, მომავალ დამსაქმებელს ყურადღება 

გაამახვილებინეთ რეზიუმეში აღწერილ დეტალებზე.  
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სამოტივაციო წერილიდან მომავალმა დამსაქმებელმა უნდა გაიგოს:  
 

1. რატომ გსურთ მუშაობა ზუსტად ამ კომპანიაში და ამ თანამდებობაზე;  

2. ამ კომპანიის მოთხოვნებისადმი თქვენი გამოცდილების შესაბამისობა;  

3. თქვენი კვალიფიკაცია. 
 

  წერილის დასკვნითი ნაწილი უნდა შეიცავდეს ინტერვიუზე მიწვევის 

სურვილს და მზადყოფნას. მოუხადეთ მადლობა ადრესატს, რომ გამოიჩინა 

ყურადღება და გამოყო დრო თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წერილი 

დაასრულეთ საქმიანი წერილის სტანდარტული ფრაზით ,,პატივისცემით” და 

თქვენი სახელი და გვარი. 
 

სამოტივაციო წერილის შედგენისას გასათვალისწინებელი რჩევები: 

გახსოვდეთ, დამსაქმებელს პირველ რიგში სურს იმის გაგება --   

შეესაბამება თუ არა თქვენი კანდიდატურა ვაკანტურ თანამდებობას;   

დაანახეთ დამსაქმებელს, რამდენად შესაფერისი და პროფესიონალი 

თანამშრომელი ხართ;    

წერილი უშუალო კავშირში უნდა იყოს დამსაქმებლის საქმიანობასთან. 

ამიტომაც სანამ დაწერდეთ წერილს, საკუთარ თავს დაუსვით კითხვები: ,,რაში 

გამოვადგები ამ კომპანიას?”, ,,რისი გაკეთება შემიძლია ამ სფეროში?’’ ’’რა 

უნარები გამაჩნია, რითაც შეიძლება დაინტერესდეს კომპანია?’’ და ა.შ.;    

წერილი უნდა იყოს მაქსიმალურად ლაკონური. დაწერეთ მოკლედ და 

არსებითად;    

წერილში არ უნდა იყოს ხვეწნა. მაგალითად, ,,ხომ არ შემეძლო ჩემი 

უნარებით რამეში გამოსადეგი ვყოფილიყავი თქვენთვის?” ასეთი განწყობით არ 

ღირს საერთოდ სამუშაოს ძებნის დაწყება. ილაპარაკეთ თქვენი ძალების 

პოზიციიდან: ,,აი, რას გთავაზობთ და რა შემიძლია თქვენთვის გავაკეთო’’; ’’აი, 

რაში დაგეხმარებათ ჩემი უნარ-შესაძლებლობები” და ა.შ.;    

შეეცადეთ არ დაანახოთ, რომ ბევრ რეზიუმეს აგზავნით სხვადასხვა 

კომპანიებში. ერთნაირი რეზიუმეები მეტყველებს იმაზე, რომ კონკრეტული 

ვაკანსია კი არ გაინტერესებთ, არამედ ეძებთ ნებისმიერ სამუშაოს. სამოტივაციო 

წერილში ლაპარაკი უნდა იყოს კონკრეტულ კომპანიაში კონკრეტულ ვაკანსიაზე. 
 
 
 
nimuSebi (არ გამოყენეოთ ეს ნიმუშები პირდაპირ გადაკოპირებით არამედ მოარგეთ 

თქვენს ვაკანსიასა და გამოცილებას) 
 
   

ნიმუში 1. 
 

სტუდენტის (ახალგაზრდა სპეციალისტის) სამოტივაციო წერილი 

სამოტივაციო წერილი 

აბულაძე მარიამი 

1060, ქ. თბილისი,  

გ. ფანჯიკიძის ქ. # 1  
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ტელ.:  

ელ-ფოსტა:  

00 თვე, 200 წ. 

კომპანია ...  კადრების მენეჯერს  

თამარ აბაშიძეს 
 
 

           ქალბატონო თამარ, 
 

      ვამთავრებ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურას 

პროგრამისტის სპეციალობით. მსურს მივიღო ინფორმაცია თქვენს კომპანიაში 

დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ. დაინტერესებული ვარ ისეთი სამუშაოთი, 

რომელიც გააერთიანებს პროგრამისტისა და ელექტროტექნიკის სფეროს 

სპეციალისტის შესაძლებლობებს. შემოთავაზებულ რეზიუმეში ასახულია ჩემი 

კვალიფიკაცია და სამუშაო გამოცდილება.  

      მოხარული ვიქნები, თუ თქვენს კომპანიაში საკუთარი შესაძლებლობების 

გამოვლენის საშუალება მომეცემა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მიღებულ 

აკადემიურ განათლებას შევუხამო შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილება.  

       ვიმედოვნებ, რომ რეზიუმეში მოცემული ინფორმაცია წარმოდგენას 

შეგიქმნით ჩემი პოტენციალის შესახებ და დაგეხმარებათ სწორი 

გადაწყვეტილების მიღებაში.  

მოხარული ვიქნები, თუკი მომეცემა შესაძლებლობა გავხდე თქვენი გუნდის 

წევრი და ჩემი წვლილი შევიტანო კომპანიის კორპორაციული მიზნების 

რეალიზაციაში.  

         მადლობას მოგახსენებთ დათმობილი დროისა და ყურადღებისთვის. 
 

  პატივისცემით …. . .  
 
  
 

ნიმუში 2.  
 

პროგრამისტის სამოტივაციო წერილი  

სამოტივაციო წერილი 

აბულაძე მარიამი 

1060, ქ. თბილისი,  

გ. ფანჯიკიძის ქ. # 1  

ტელ.:  

ე-მაილ:  

00 აგვისტო, 200 წ. 
 

 კომპანია ხ –ის  კადრების მენეჯერს  

ქ-ნ / ბ-ნ . . . . . 
 
 

       ქალბატონო / ბატონო . . .  
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       ძალიან დამაინტერესა თქვენს მიერ გამოცხადებულმა პროგრამისტის 

ვაკანსიამ. მაქვს უმაღლესი განათლება და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება, რაც საშუალებას მომცემს ჩემი 

წვლილი შევიტანო კომპანიის წარმატებულ განვითარებაში.  

      გიგზავნით რეზიუმეს ჩემი მონაცემების დეტალური აღწერით.   

      მოხარული ვიქნები, თუკი მომეცემა შესაძლებლობა გავხდე თქვენი 

გუნდის წევრი და ჩემი წვლილი შევიტანო კომპანიის წარმატებულ 

საქმიანობაში.                                        

      მადლობას მოგახსენებთ გულისხმიერებისა და ყურადღებისთვის. 
 

      პატივისცემით …. . .  
 
  
 

ნიმუში 3. 
 

(ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი) 

სამოტივაციო წერილი 

აბულაძე მარიამი 

1060, ქ. თბილისი,  

გ. ფანჯიკიძის ქ. # 1  

ტელ.:  

ე-მაილ:  

00 აგვისტო, 200 წ. 
 
 

კომპანია ხ –ის  კადრების მენეჯერს  

ქ-ნ / ბ-ნ . . . .  
 

        ქალბატონო / ბატონო . . .  
 

      ვითვალისწინებ რა იმ ვალდებულებებს, რომლებიც ეკისრება ადამიანური 

რესურსების მართვის მენეჯერს ორგანიზაციის პერსონალით უზრუნველყოფის 

საქმეში და ამ სფეროში საკუთარ გამოცდილებას, გთავაზობთ ჩემს 

კანდიდატურას აღნიშნულ ვაკანსიაზე.  

        წარმოგიდგენთ ჩემი პროფესიული უნარ-ჩვევების შესახებ მოკლე 

ინფორმაციას (ეს ინფორმაცია რეზიუმეში დაწვრილებითაა გადმოცემული):  

        1. წინა სამუშაო ადგილზე ვხელმძღვანელობდი პერსონალის მართვის 

პროცესს -დაწყებული კონსულტაციით და დამთავრებული ტოპ–მენეჯერის 

პოზიციით. არსებითი გამოცდილება შევიძინე  პერსონალის მართვის ციკლის  

ყველა ასპექტის, პრეტენდენტების მოძიების, შერჩევისა და არსებული 

რესურსების სწორად განაწილების სფეროში. ვხელმძღვანელობდი ასევე 

სტუდენტების სტაჟირების პროგრამას. 
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       2. დიდი გამოცდილება მაქვს კლიენტებთან მოლაპარაკებებისა და 

ხელშეკრულებების გაფორმების სფეროში. 
 

       მიღებული განათლება და გამოცდილება მაძლევს საშუალებას თამამად 

განვაცხადო, რომ მაღალ დონეზე შემიძლია ადამიანური რესურსების შერჩევისა 

და განაწილების პროცესის მართვა. მზად ვარ ჩემი წვლილი შევიტანო კომპანიის 

წარმატებაში.   
     

       მადლობას მოგახსენებთ დათმობილი დროისა და ყურადღებისთვის. 
 

       პატივისცემით …. . . 
 
 
 
 
 
 
 

როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის 
 
 

გასაუბრება ძალიან საპასუხისმგებლო ეტაპია სამუშაოს ძებნისას. როგორც 

ამბობენ ,,პირველი შთაბეჭდილების ორჯერ მოხდენა შეუძლებელია”. ამიტომ 

საჭიროა გასაუბრებისას დამსაქმებელმა თქვენში დაინახოს ის სპეციალისტი, 

რომელსაც ეძებს, მიხვდეს, რომ სწორედ თქვენ ხართ ყველაზე შესაფერისი 

კანდიდატი მოცემულ ვაკანტურ ადგილზე.  

რა უნდა იცოდეთ გასაუბრების წარმატებით გავლისთვის? რისთვის უნდა იყოთ 

მზად?   
    
 

დამსაქმებელთან ტელეფონზე საუბარი: 

   ტელეფონზე საუბარი არის თქვენი პირველი ურთიერთობა მომავალ 

დამსაქმებელთან და მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე მოახდინოთ კარგი 

შთაბეჭდილება (თუნდაც მდივანთან მოგიწიოთ საუბარი, ის აუცილებლად 

გადასცემს დამსაქმებელს არასასურველი საუბრის შინაარსს).  

რა უნდა დააზუსტოთ ტელეფონზე საუბრისას? დააზუსტეთ: კომპანიის 

დასახელება, სახელი და გვარი იმ ადამიანის, ვინც ორგანიზებას უწევს 

გასაუბრებას (რათა დაუკავშირდეთ გაუთვალისწინებელი მდგომარეობის ან 

აუცილებლობის შემთხვევაში). დააზუსტეთ ასევე გასაუბრების ჩატარების დრო 

და ადგილი.   

 

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ. 

სასურველია ინტერნეტით ან სხვა საშუალებებით წინასწარ მოიძიოთ 

შემედეგი ინფორმაცია:  

• რას წარმოადგენს ორგანიზაცია, სადაც მიდიხართ გასაუბრებაზე;  

• ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მახასიათებლები:  
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• რა სახის მომსახურებას ან პროდუქციას სთავაზობს ორგანიზაცია 

მომხმარებელს?  

• რამდენი წელია რაც არსებობს და როგორ ვითარდება?  

• არის თუ არა ორგანიზაცია მომგებიანი?  

• დაახლოებით რამდენი ადამიანი მუშაობს ორგანიზაციაში და იგეგმება 

თუ არა შტატების შემცირება? აქვს თუ არა ორგანიზაციას მიმდინარე 

პროექტები და როგორია მომავალი განვითარების პერსპექტივა?  
   

მიღებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ წარმოაჩინოთ თავი ყურადღებიან 

და კომპეტენტურ სპეციალისტად. 
 

• მოამზადეთ პასუხები კითხვებზე, რომელიც შეიძლება დაგისვან 

გასაუბრებისას:  

მოსალოდნელია, რომ დაგისვამენ გასაუბრებისათვის დამახასიათებელ 

ტიპიურ კითხვებს. საჭიროა სავარაუდო კითხვებზე (მაგალითად, 

”მომიყევით თქვენს შესახებ”) წინასწარ მოამზადოთ პასუხები. შეიმუშავეთ 

მინი-პრეზენტაცია, ქვემოთ მოყვანილი პრინციპების გათვალისწინებით:  

• არ გაიმეოროთ რეზიუმეში ჩაწერილი ინფორმაცია. თუ ინტერვიუერს 

სურს თქვენ ისაუბროთ რეზიუმეში არსებულ ინფორმაციაზე, ის თავად 

დაგისვამთ დამატებით კითხვებს;  

• ისაუბრეთ იმ დამატებით ცოდნასა და უნარ-ჩვევებზე, რაც შეიძინეთ 

წინა ორგანიზაციაში მუშაობით, თანამშრომლებთან ურთიერთობით. 

აღნიშნეთ, როგორ გამოიყენებთ ამ უნარ-ჩვევებს ახალ სამუშაო ადგილზე;  

• მოახდინეთ თვითპრეზენტაცია პროფესიონალის პოზიციიდან. 

დაუკონკრეტეთ, რატომ თვლით თავს შესაფერის კანდიდატად მოცემულ 

თანამდებობაზე;  

• პასუხები უნდა იყოს გულწრფელი. კითხვაზე – „რატომ გადაწყვიტეთ 

სამუშაოს შეცვლა?“ – არ ღირს ნეგატიური პასუხის გაცემა ყოფილი 

კოლეგებისა და ხელმძღვანელების შესახებ; ეცადეთ შემოიფარგლოთ 

ნეიტრალური პასუხებით: მაგალითად, პროფესიული ზრდის 

შესაძლებლობების არარსებობა, არარეგულარული ფულადი ჯილდოების 

მიღება, მოუხერხებელი სამუშაო გრაფიკი და ა.შ.  

• მკაფიოდ და გასაგებად ჩამოაყალიბეთ თქვენი პროფესიული 

გამოცდილება. ისაუბრეთ როგორც მიღწეულ წარმატებებზე, ისე 

წარუმატებლობაზე. შეგიძლიათ გამოკვეთოთ ის პროფესიული უნარები, 

რომლითაც სარგებლობდით კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტისას და 

როგორ წაადგება თქვენი გამოცდილება ორგანიზაციას (1-3 წუთი).  

• აღნიშნეთ თქვენი სუსტი მხარეების შესახებ და გადახედეთ მათ 

პერსპექტივაში. მაგალითად, თუ თქვენ სისუსტედ თვლით ემოციურობას, 

უნდა აღნიშნოთ: „მე საკმაოდ ემოციური ვარ, რაც ხელს მიშლის 

გადაწყვეტილების მიღებაში. მაგრამ მე მუდმივად ვმუშაობ საკუთარ 

თავზე, ვხვეწავ ხასიათს და ამ ხნის განმავლობაში მივიღე გამოცდილება, 

გავიარე ტრენინგები და მაქვს შედეგიც“. მთავარია, დაანახოთ, რომ თქვენ 

თავად შეგიძლიათ სისუსტეების გამოსწორება და არასასურველი 

შედეგებისგან თავის დაღწევა.  
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• მოახდინეთ იუმორის გრძნობის დემონსტრირება. გახსოვდეთ, სუსტ 

მხარეებზე დასმული კითხვა – თქვენი სტრესისადმი გამძლეობის 

შემოწმებაცაა. ზედმეტი აღელვება, პასუხის დროს არაადექვატური რეაქცია 

გადაწონის თქვენ ძლიერ მხარეებს. აღნიშნეთ, რომ ეცდებით პიროვნულმა 

სისუსტეებმა ხელი  არ შეგიშალოთ სამუშაოს ეფექტურად შესრულებაში.   

• მოამზადეთ დოკუმენტები, რომლებიც საჭიროა თქვენი ცოდნის, 

გამოცდილებისა და მიღწევების დასადასტურებლად;  

• წინასწარი ინფორმაციის საფუძველზე მოამზადეთ ის დოკუმენტები,  

რომელსაც ითხოვენ გასაუბრებისთვის და ადასტურებს თქვენს 

კვალიფიკაციას, გამოცდილებასა და მიღწევებს.  

• მოიწესრიგეთ თავი, შეიქმენით საქმიანი იმიჯი;  

გახსოვდეთ, ადამიანებზე შთაბეჭდილების მოსახდენად უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ გამოიყურებით. გასაუბრებისთვის თავის 

წესრიგში მოყვანა აუცილებელია, რადგან ჩაცმულობა და ვიზუალური მხარე 

ხშირად გადამწყვეტ როლს თამაშობს წარმატების მიღწევაში. სასურველია თქვენი 

ჩაცმულობა შეესაბამებოდეს იმ თანამდებობრივ ადგილს, რომელზეც გსურთ 

მუშაობა.  
 

გაითვალისწინეთ შემდეგი დეტალებიც: 

• არ დაიგვიანოთ გასაუბრებაზე. უმჯობესია თქვენ დაელოდოთ 10 წუთი 

მოსაცდელში, ვიდრე დამსაქმებელი დაგელოდოთ ნახევარი წუთი. თუ 

ხვდებით, რომ ვერანაირად ვერ მიხვალთ დანიშნულ დროს, 

აუცილებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირება, მობოდიშება და 

დაგვიანების მიზეზის ახსნა. გაარკვიეთ, შესაძლებელია თუ არა 

გასაუბრების გადატანა სხვა დროისთვის.   

• დაიმახსოვრეთ სახელი და თანამდებობა იმ პიროვნების, ვისთანაც 

მოგიწევთ გასაუბრება. ოფისში შესვლისას მიესალმეთ პერსონალს და 

თხოვეთ, თქვენი მოსვლის შესახებ აცნობონ ინტერვიუერს.   

• გასაუბრებაზე შესვლის წინ გათიშეთ მობილური ტელეფონი და 

გამოიღეთ პირიდან საღეჭი რეზინი;  

• სამუშაოზე მისვლის მთავარ მოტივად დაასახელეთ არა საკუთარი 

პრობლემების გადაჭრა, არამედ ის, რომ თქვენთვის საინტერესოა 

მოცემულ ორგანიზაციაში მუშაობა, რომ გაქვთ წინსვლის რეალური 

მოლოდინი და ა.შ.  

• მოუყევით საკუთარ გამოცდილებაზე და დააკავშირეთ იგი იმ 

სამუშაოსთან, რომელზეც გინდათ რომ მიგიღონ;  

• მოითხოვეთ რეალური ხელფასი;  

• დამსაქმებლის დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში დააზუსტეთ 

მუშაობის დაწყების დრო;  

• დაემშვიდობეთ თავაზიანად. 
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როგორ მოვიქცეთ გასაუბრებისას? 

გახსოვდეთ: გასაუბრება არის შეხვედრა ადამიანთან, რომელიც შეიძლება 

გახდეს თქვენი კოლეგა. გასაუბრების შედეგები დიდად არის დამოკიდებული 

იმაზე, თუ როგორ მოიქცევით გასაუბრებისას. 
 

ზოგადი რჩევები შემდეგია: 

• შესვლისას მიესალმეთ თავაზიანად და გაუღიმეთ;  

• მისალმებისას ხელი პირველმა უნდა გამოგიწოდოთ დამსაქმებელმა  

(ინტერვიუერმა); ხელის ჩამორთმევისას შეხედეთ თვალებში, საუბრისას კი 

- სახის არეში;  

• როდესაც მიგითითებენ, სად დაჯდეთ,- დაბრძანდით მოხერხებულად; 

პირველი ჯდება დამსაქმებელი (ინტერვიუერი); ამასთან უნდა დაიცვათ 

ე.წ. ’’ინტიმური ზონა’’ (არანაკლებ 30 სმ);  

• ყურადღებით იყავით ორგანიზაციის წარმომადგენლის მიმართ: რას 

გეუბნებათ ის კომპანიისა და თქვენი მომავალი ვალდებულების შესახებ. 

უნდა დაინტერესდეთ, როგორ იქნება გამოყენებული თქვენი ცოდნა და 

უნარი, რამდენად საინტერესო იქნება სამუშაო და რამდენად 

მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის მოცემულ დაწესებულებაში მიღებული 

გამოცდილება. უნდა გახსოვდეთ, ეს კომპანია არაა ბოლო, სადაც მთელი 

ცხოვრება იმუშავებთ, ამიტომაც დაგროვილი გამოცდილება უნდა იყოს 

სასარგებლო, გამოსადეგი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და კარიერის 

განვითარებისთვის.   

• მუდმივად იქონიეთ ვიზუალური კონტაქტი ინტერვიუერთან. როდესაც 

კითხვას გისვამენ, უყურეთ თვალებში; როდესაც პასუხობთ, - ნუ 

დაიწყებთ ყურებას აქეთ-იქით.  

• ყურადღებით უსმინეთ დასმულ კითხვებს. თუ კითხვა გაურკვეველია, 

მოუბოდიშეთ და სთხოვეთ გამეორება, მაგრამ მოერიდეთ კითხვების 

ხშირად გამეორებას!  

• შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და უპასუხეთ მოკლედ მხოლოდ კითხვიდან 

გამომდინარე;  

• ჩამოაყალიბეთ მთავარი და არსებითი ინფორმაცია. ერთმნიშვნელოვანი 

პასუხები „დიახ“ და „არა“ ხანგრძლივი პაუზა შექმნის შთაბეჭდილებას, 

რომ თავდაჯერებულობა გაკლიათ. არ გაგაჩნიათ უნარი ახსნათ თქვენი 

შეხედულებები;  

• არ იხუმროთ დამსაქმებელთან (ინტერვიუერთან); დამსაქმებლის 

ხუმრობაზე გაიღიმეთ, მაგრამ თქვენ არ დაიწყოთ ხუმრობა;  

• გეჭიროთ თავი ღირსეულად. გახსოვდეთ, თქვენ ხართ პიროვნება, 

რომელიც თავის გამოცდილებას სთავაზობს ორგანიზაციას;  

• არ თქვათ, რომ გაქვთ სხვა შემოთავაზება და ელოდებით პასუხს. ეს 

აღიქმება, როგორც შანტაჟი;  

• არ გაიკეთოთ ტყუილუბრალოდ რეკლამა. თავის მოჩვენება მეტისმეტად 

ჭკვიანად, არ მოგიტანთ სასურველ შედეგს;  

• ნუ დასვამთ კომერციულ საქმიანობასთან (საიდუმლოსთან) 

დაკავშირებულ კითხვებს;  
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• წინა სამსახურზე მსჯელობისას, ნუ გააკრიტიკებთ თქვენს ყოფილ 

კოლეგებს;  

• ნუ დასვამთ ბევრ კითხვას; დასვით მხოლოდ რამდენიმე, ძალიან 

საჭირო შეკითხვა;  

• ნუ ისაუბრებთ ძალიან ხმადაბლა, ან ძალიან ხმამაღლა. ეცადეთ 

მეტყველების ტემპი და ხმა მიუსადაგოთ გამსაუბრებლისას;  

• სასიამოვნო, გულღია ღიმილი დაფარავს თქვენ ხარვეზებს 

გასაუბრებისას. საქმიან საუბარს ღიმილი ხელს არ უშლის, პირიქით, რჩება 

შთაბეჭდილება, რომ გამოცდილი და საკუთარ თავში დარწმუნებული 

ხართ.  

• თუ მოგიწევთ ანკეტის ან ტესტის შევსება, შეავსეთ ძალიან 

აკურატულად;  

• ხელფასზე დაელაპარაკეთ იმ შემთხვევაში, თუ გასაუბრებისას თვითონ 

შეეხებიან ამ თემას, ანდა კითხვა ხელფასის შესახებ დაუსვით 

გასაუბრების მიწურულს.  

• მოუხადეთ მადლობა დათმობილი დროისთვის.  
 
 
 

ტიპიური კითხვები, რომლებიც შეიძლება დაგისვან გასაუბრებისას:  

• გვიამბეთ თქვენს შესახებ.  

• რატომ ეძებთ სამუშაოს?  

• რითი ხართ ამჟამად დაკავებული?  

• რა მიზეზით დატოვეთ წინა სამუშაო ადგილი?  

• თქვენი მიღწევები.  

• თვლით თუ არა თავს წარმატებულად?  

• გქონდათ თუ არა ჩავარდნები და წარუმატებლობა სამსახურში?  

• რა სახის საქმიანობა მოგწონთ ყველაზე მეტად?  

• რა დამოკიდებულება გაქვთ გარდაქმნა – ცვლილებებთან?  

• რატომ გსურთ ჩვენს კომპანიაში მუშაობა?  

• რამდენად სწრაფად ახდენთ სამსახურში ახალ პირობებთან  ადაპტაციას?  

• რა მოგწონდათ ან არ მოგწონდათ წინა სამსახურში?  

• რატომ გსურთ ამ პროფილით მუშაობა? რა გამოცდილება გაქვთ ამ 

სფეროში?  

• რა  არის თქვენთვის მთავარი - ფული თუ სამუშაო?  

• თქვენი ჰობი, რითი ხართ გატაცებული?  

• როგორ  ხედავთ  თქვენს  თავს  რამდენიმე  წლის შემდეგ? (აღწერეთ)  

• გაქვთ  თუ  არა  კითხვები?  
 

   კითხვები, რა თქმა უნდა, იქნება კონკრეტული ვაკანსიისათვის საჭირო 

კვალიფიკაციასთან თქვენი მონაცემების შესაბამისობის შესახებ. ამიტომ 

სასურველია, რომ ინტერვიუზე მისვლამდე კარგად ჩამოაყალიბოთ თქვენი 

ძლიერი მხარეები მოთხოვნილ კვაილფიკაციასთან მიმართებაში. 
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ძირითადი კითხვები, რომელიც შეიძლება თქვენ დასვათ გასაუბრებისას: 

• განვითარების რა გეგმები აქვს ორგანიზაციას?  

• რა პერსპექტივა შეიძლება მქონდეს თქვენს ორგანიზაციაში?  

• რა სიძნელეები შეიძლება შემხვდეს შემოთავაზებულ თანამდებობაზე? 
 
 
 

გასაუბრება და თქვენი ჟესტიკულაცია 
 

    თქვენ მიდიხართ გასაუბრებაზე და ფიქრობთ სცენარზე, რომლითაც 

წარსდგებით ინტერვიუერის წინაშე. ნაკლებ ყურადღებას უთმობთ ჟესტების 

ენას. არ ფიქრობთ სად წაიღოთ ხელები, როგორ დადგათ ფეხები, როგორ 

დაჯდეთ. არადა თქვენმა ჟესტიკულაციამ შიეძლება ხმის ამოღებამდე შექმნას 

თქვენზე უარყოფითი წარმოდგენა. ინტერვიუ გრძელდება დაახლოებით 15–20 

წუთი, მაგრამ ხშირად გადამწყვეტია პირველი რამდენიმე (5-6) წუთი. 

მართალია, პირველი 5-6 წუთი არ არის საკმარისი შესაძლებლობების 

სრული დემონსტრირებისთვის, მაგრამ თუ თქვენ, საერთო ხასიათიდან 

გამომდინარე, გაითვალისწინებთ რეკომენდაციას და ჟესტების ენას მოკავშირედ 

გაიხდით, თქვენდამი ინტერესი გაიზრდება.  
   

გასათვალისწინებელი ჟესტები: 

1. გაუღიმეთ მისალმებისას;  

2. დაჯექით მოხერხებულად; მიუღებელია როგორც ნახევრადმწოლიარე, 

და სხვა. ჯდომის პოზა უნდა გამოხატავდეს დიალოგისთვის თქვენს 

მზადყოფნას;  

3. თავი შეიკავეთ არაბუნებრივი, ზედმეტი და  მკვეთრი 

მოძრაობებისაგან;  

4. საუბრისას მუდმივად უყურეთ ინტერვიუერს, მაგრამ ნუ, „შეჭამთ 

თვალებით“;  

5. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და დამალეთ მღელვარება (ხელში არ აიღოთ 

ფანქარი ან კალამი. მისი თამაში ხაზს უსვამს ნერვიულობას; მაგიდაზე 

არ ათამაშოთ თითები);  

6. საუბრისას ნუ იქნებით რადიკალური; ისაუბრეთ დაჯერებით და 

თავაზიანად;  

7. დაიცავით ქცევის წესები (ეტიკეტი);  

8. ინტერვიუს დამთავრებისას (დასრულებას განსაზღვრავს ინტერვიუერი), 

მოუხადეთ მადლობა. 
 

არის კიდევ ორი მომენტი, რომელსაც დამსაქმებლების მხრიდან დიდი 

ყურადღება ექცევა: 

1. შეეცადეთ გასაუბრებაზე არ შეიზღუდოთ მოკლე პასუხებით, 

როგორიცაა ,,კი”, ,,არა”, ან ,,არ ვიცი”, მაგრამ გაითვალისწინეთ ისიც, რომ 

არ ისაუბროთ ბევრი და შეუჩერებლივ;  

2. არ იწუწუნოთ და არ დაემდუროთ ცხოვრებას! 
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თუ პიროვნება მოწყენილი და სახემტირალი მივა დამსაქმებელთან, მას 

თანაუგრძნობენ, მაგრამ სამსახურში არ აიყვანენ. ვაკანსიები ღიაა წარმატებული 

სპეციალისტებისთვის, პესიმისტებისთვის კი მთელი ცხოვრება ერთი დიდი 

პრობლემაა. დამსაქმებლები ყურადღებას აქცევენ და სურთ თანამშრომლობა იმ 

ადამიანებთან, ვინც საკუთარ თავსა და ძალებშია დარწმუნებული, განწყობილია 

გამარჯვებისთვის. ასეთი სპეციალისტები კომპანიებს მუდამ სჭირდებათ!  
 
  
 

გასაუბრების შედეგების მონიტორინგი: 
 

გასაუბრების შემდეგ საჭიროა გაანალიზოთ ინტერვიუ:  
 

1. რა მოგეწონათ ან არ მოგეწონათ გასაუბრებისას?   

2. რა შთაბეჭდილება დატოვა თქვენზე ორგანიზაციამ და იმ ადამიანებმა, 

რომელთაც მიჰყავდათ ინტერვიუ?  
 
  
 

სამსახურში მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გასაურების ანალიზი 

დაგეხმარებათ გამოიტანოთ დასკვნები წარუმატებლობის მიზეზების შესახებ  და  

გაითვალისწინოთ შეცდომები მომავალი ინტერვიუსთვის მოსამზადებლად. 
 
 
 
 

წყარო: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია 

 


