
მარიამი ფართლაძე

მობილური: 598624047

ელ-ფოსტა mari.fartladze@mail.ru

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

დაბადების თარიღი: 06.09.1992

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2013 -
ფიზიკა, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
სტუდენტი, მიმაგრებული ფაილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2010 -
07.2014
იურისტი, იურიდიული
ბაკალავრი, მიმაგრებული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება

გახანგრძლივებულის პედაგოგი, 165ე საჯარო სკოლა, 09.2016 - 04.2020, 550 ლ, (43
თვე - 3 წელი და 7 თვე)

მოვალეობები:

განვადების მენეჯერი, თიბისი ბანკი/კლინიკა რენესანსი, 07.2015 - 04.2016, 400 ლ, (9
თვე - 0 წელი და 9 თვე)

მოვალეობები: /
წამოსვლის
მიზეზი:

დეკრეტი

სივრცის კონსულტანტი, სსიპ იუსტიციის სახლი თბილისი, 04.2015 - 07.2015, 200 ლ, (3
თვე - 0 წელი და 3 თვე)

მოვალეობები: მოქალაქეთა მოძრაობის ტრაექტორიის დარეგულირება. ხედვის არეალში
მოხვედრილ მოქალაქესთან ურთიერთობის დამყარება და მათი
გადამისამართება სათანადო მიმართულებით. მოქალაქეთა მოთხოვნების
განსაზღვრა, რიგის მართვის სისტემის საშუალებით ბილეთის ამობეჭდვა და
შესაბამისს სივრცეში გადამისამართება; მოქალაქეთათვის პირველადი
კონსულტაციის გაწევა.

წამოსვლის
მიზეზი:

ხელშეკრულების ვადის გასვლა

გახანგრძლიებულის პედაგოგი, შ.პ.ს ,, კლუბი-1 ექსპერიმენტული, 09.2014 - 03.2015,
180 ლ, (6 თვე - 0 წელი და 6 თვე)

მოვალეობები: გახანგრძლიებულში დარჩენილ მოსწავლეებთან მუშაობა. მათთან დებატები.

https://www.hr.gov.ge/files/749a7f94-2239-4320-a595-7f12fc12cdb8
https://www.hr.gov.ge/files/ab65d510-a692-4964-a6a6-5432f831ecc5


სს პრივატბანკში პრობლემურ კლიენტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტში სპეციალისტის
თანამდებობაზე, პრივატბანკი, 06.2014 - 10.2014, 300 ლ, (4 თვე - 0 წელი და 4 თვე)

მოვალეობები: გადავადებული დავალიანების მქონე კლიენტებიდან თანხის ამოღება
წამოსვლის
მიზეზი:

პირადი განცხადების საფუძველზე

მოლარე-კონსულტანტი, შ. პ. ს გეეკ. გე, 01.2014 - 06.2014, 300 ლ, (5 თვე - 0 წელი და
5 თვე)

მოვალეობები: კლიენტებთან მომსახურეობა, სალარო აპარატთან მუშაობა. სალაროსთან
მუშაობა.

წამოსვლის
მიზეზი:

პირადი განცხადების საფუძველზე.

სრული სტაჟი 69 თვე (5 წელი და 9 თვე)

ენები

ქართული (მეტყველება: C2, წერა: C2) გერმანული (მეტყველება: B2, წერა: C2) ინგლისური
(მეტყველება: A2, წერა: B1) რუსული (მეტყველება: B1, წერა: B2)

კომპიუტერული პროგრამები

Photoshop (ძალიან კარგი), Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel
(ძალიან კარგი), 66 (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი), Microsoft
Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft Office Project (ძალიან კარგი), MS office
applications (ძალიან კარგი), Windows (ძალიან კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი, 02.2014-02.2014
კრიმინოლოგია, სერტიფიკატი

რეკომენდატორები

მამუკა ჭაჭიაშვილი, ქ ზესტაფონის1-ლი საჯარო სკოლა, პედაგოგი,
mamukachachiashvili@mail.ru,551444944

ნათია ცხელიშვილი, პრივატბანკი, მენეჯერი,

natiacxelishvili@gmail.com,591816144

ნოდარ გოგოხია, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობა, აპარატის
უფროსი,

https://www.hr.gov.ge/files/bc22ab6c-b77a-4947-973c-2e852ab755d6


nodar.gogoxia@mail.ru,577111131

დამატებითი ინფორმაცია

სასურველი ხელფასი: 0

გავიარე სტაჯირება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობაში.
მათემატიკაში მყავს კერძო მოსწავლეები.

დამატებითი დოკუმენტები

ცნობა პრივატბანკში მუშაობის შესახებ

ცნობა შ.პ.ს ,,კლუბი-1 ექსპერიმენტულში&quot; მუშაობის შესახებ

ცნობა უნივერსიტეტში უირიდიულ ფაკულტეტზე ჩარიცხვის შესახებ (1)

ცნობა უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩარიცხვის შესახებ (2)

ცნობა უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩარიცხვის შესახებ (3)

ცნობა უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩარიცხვის
შესახებ (1)

ცნობა უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩარიცხვის
შესახებ (2)

ცნობა უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩარიცხვის
შესახებ (3)

საშუალო სკოლის დამთავრების დამადასტურებული საბუთი (ატესტატი

თბილისის იუსტიციის სახლში მუშაობის ცნობა

https://www.hr.gov.ge/files/a943b9ec-3f26-4a79-b2e3-267c730cd22c
https://www.hr.gov.ge/files/dd99e10c-d1ae-424c-b5a8-b2a42c91437c
https://www.hr.gov.ge/files/56723700-52bd-4781-ac99-28a06d2d689a
https://www.hr.gov.ge/files/258157d2-2010-477c-95f1-765ff340d847
https://www.hr.gov.ge/files/afdaf70c-c476-43af-8cf5-8cdb06744d16
https://www.hr.gov.ge/files/a580d71e-c179-4bf0-8df9-4545023bc5ba
https://www.hr.gov.ge/files/a580d71e-c179-4bf0-8df9-4545023bc5ba
https://www.hr.gov.ge/files/4acca4ac-f669-4ff9-af50-5073bcc85a23
https://www.hr.gov.ge/files/4acca4ac-f669-4ff9-af50-5073bcc85a23
https://www.hr.gov.ge/files/d7eb2619-c76e-4d94-b96f-0254f12d5dfe
https://www.hr.gov.ge/files/d7eb2619-c76e-4d94-b96f-0254f12d5dfe
https://www.hr.gov.ge/files/04bd022a-cc6f-4ab9-a63d-975695f8f986
https://www.hr.gov.ge/files/5611c9c7-d1cd-4abf-bb02-0efc8f53139a


სამოტივაციო წერილი
მე მარიამ ფართლაძე ვარ შრომისუნარიანი, სწრაფად მოაზროვნე ადამიანი.
გადაწყვეტილებების მიღება შემიძლია სწრაფად და ლოგიკურად. ვარ კომუნიკაბელური.
შემიძლია როგორც გუნდური ასევე მარტო მუშაობა.
ჩემი მიზანია მქონდეს კარგი, წარმატებული კარიერა. ვიყო დასაქმებული.ვარ პუნქტუალური
ადამიანი.მაქვს დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა. შემიძლია სტრესულ მგდომარეობაში
მუშაობა. რამდენიმე საკითხზე ერთდროულად ფიქრი და გადაწყვეტა. ვფიქრობ რომ
კადრების აყვანისას,თუ ჩემზე შეაჩერებთ არჩევანს, თავდაუზოგავად, ნაყოფიერად ვიმუშავებ.
დიდი სურვილი მაქვს აღნიშნულ ვაკანსიაზე მუშაობის.
მაქვს სამუშაო გამოცდილება,ვმუშაობდი პრივატბანკში,პრობლემური სეხების ოპიცრად. ასევე
პირველ ექსპერიმენტულ საჯარო სკოლაში პედაგოგად. სტაჟირება გავიარე ქ. თბილისის
მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობში.ასევე ვმუშაობდი ქალაქ თბილისის იუსტიციის
სახლში სივრცის კონსულტანტად.კიდევ ვმუშაობდი თბს ბანკი\კლინიკა რენესანსი განვადების
მენეჯერად. ამჟამად ვმუშაობ თბილისის 165ე საჯარო სკოლაში გახანგრძლივებულის
პედაგოგად. კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში,შემიძლია მაღალ პროფესიულ დონეზე
შევასრულო ვაკანტური თანამდებობით განსაზღვრული ფუნქცია-მოვალეობები. სრული
პასუხისმგებლობით მოვეკიდო დაკისრებულ მოვალეობებს.

ოჯახის წევრები

დედა, ლელა მალაღურაძე, 02.05.1967, საქართველო, ზესტაფონი, აღმაშენებლის 55
დიასახლისი

მამა, გიული ფართლაძე, 21.04.1964, საქართველო, ზესტაფონი, აბესაძის 34ოპერატორი

და, ანა ფართლაძე, 18.04.1994, საქართველო, ზესტაფონი, აბესაძის 34პედაგოგი

და, ნანა ფართლაძე, 06.12.1995, საქართველო, ზესტაფონი, აბესაძის 34პედაგოგი

და, მერი ფართლაძე, 09.09.1997, საქართველო, ზესტაფონი, აბესაძის 34სტუდენტი

მეუღლე, გიორგი ვარდოსანიძე, 30.05.1988, საქართველო, თბილისი, ბაქოს 9
უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მამის სახელი: გიული

სქესი: მდედრობითი

მოქალაქეობა: საქართველო

პირადი ნომერი: 18001072941

სერია: 12IA13510

ფაქტობრივი მისამართი: ბაქოს 9, თბილისი, საქართველო

რეგისტრაციის მისამართი: აბესაძის 34, ზესტაფონი, საქართველო

სახლის ტელეფონი: 599403775


