
ხატია თოდუა

მობილური: 555533466

ელ-ფოსტა todua.khatia@inbox.ru

ოჯახური მდგომარეობა: განქორწინებული

დაბადების თარიღი: 25.12.1985

განათლება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2005 - 05.2009
ინგლისური ენა, უცხო ენების ფაკულტეტი
ბაკალავრი, მიმაგრებული ფაილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2005 - 05.2009
ინგლისური ენა, უცხო ენების ფაკულტეტი
ბაკალავრი, მიმაგრებული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, სამშენებლო კომპანია LENOVAX, 07.2011 -
07.2014, 900 ლ, (36 თვე - 3 წელი და 0 თვე)

მოვალეობები: კომპანიაში პრ -აქტივობების დაგეგმვა, რეკლამის შემუშავება, საზოგადოებასთან
და პრესასთან ურთიერთობა.

წამოსვლის
მიზეზი:

სამშენებლო კომპანიის საქართველოდან წასვლა, მიმაგრებული ფაილი

საქმის მწარმოებელი, სამშენებლო კომპანია LENOVAX , 01.2011 - 02.2012, 600 ლ, (13
თვე - 1 წელი და 1 თვე)

მოვალეობები: შემოსული კორესპოდენციების დარეგისტრირება, კომპეტენციის ფარგლებში
პასუხების გაცემა, სხვა შემთხვევაში ადრესატისთვის გადამისამრთება.
შეხვედრების ორგანიზება და დაგეგმვა.

წამოსვლის
მიზეზი:

კომპანიის საქართველოდან წასვლა

სრული სტაჟი 42 თვე (3 წელი და 6 თვე)

ენები

ინგლისური (მეტყველება: B2, წერა: B2) ქართული (მეტყველება: C2, წერა: C2) რუსული
(მეტყველება: A1, წერა: A1)

კომპიუტერული პროგრამები

https://www.hr.gov.ge/files/c35285dd-6465-40ad-b883-c67226c01768
https://www.hr.gov.ge/files/2d5ba352-8ca2-4181-b11f-65bdd6686724
https://www.hr.gov.ge/files/ca293a9a-f741-439b-849c-aa5048ecbf66


Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft
Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი), Photoshop (
კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

თბილისის შავი ზღვს უნივერსიტეტი, 01.2017-02.2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი, სერტიფიკატი

რეკომენდატორები

შორენა ბერუაშვილი, სეუ-ს უნივერსიტეტი, ხარისხის მართვის სპეციალისტი, ლექტორი,
shore25@mail.ru,577 14 77 96

თამუნა სიხარულიძე, შპს გუდვილი , წარმოების ოპერატორი,

tamu1985@inbox.ru,555 58-96-16

დამატებითი დოკუმენტები

ფაილი 101

სამოტივაციო წერილი
მოგესალმებით!

პატივცემულო ქალბატონო/ბატონო. დავინტერესდი საქართველოს პარლამაენტის ეროვნული
ბიბლიოთეკის მიერ გამოცხადებული კონკურსით საბიბლიოთეკო მომსახურებისა
დაინფორმაციის დეპარტამენტის მკითველთა რეგისტრაციის განყოფილების მესამე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე. დიდი სურვილი მაქვს დავსაქმდე ამ სფეროში
და გამოვავლინო მაქსიმალურად ჩემი შესაძლებლობები.
მიადვილდება ადამიანებთან, ურთიერთობა და მათთან კომუნიკაციის დამყარება
საპარლამენტო ბიბლიოთეკა კი ის ადგილია სადაც უამრავ ადამიანთან მომიწევს
ყოველდღიური კონტაქტი და მათთვის აუცილებელი საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდება.
ვფლობ ასევე უცხო ენას და საჭიროების შემთხვევაში შემიძლია უცხოელ და საქათველოს
მოქალაქეებს გაუწიო კონსულტაცია მათთვის საინტერესო საკითხებზე და მივაწოდო
ამომწურავი ინფორმაცია საჭირო და სასურველ საკითხებზე.
ვფიქრობ შევძლებ თქვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას,ასევე გამოვთქვამ იმედს რომ
შევძლებ თქვენს დაინტერესებას. მადლობას მოგახსენებთ რომ დახარჯეთ თქვენთვის
ძვირფასი დრო და გაეცანით ჩემს სამოტივაციო წერილს. იმედი მაქვს დადებითი

https://www.hr.gov.ge/files/0ad4d800-d41e-42a4-a695-6e921995ccb5
https://www.hr.gov.ge/files/b6deec1c-0de0-4bd4-9779-558a72e46be5


წარმოდგენა შეგექმნებათ ჩემი პირვნების შესახებ.

პატივისცემით: ხატია თოდუა

ოჯახის წევრები

დედა, ლარისა ბებურია, 16.07.1962, საქართველო, თბილისი, ალ.წულუკიძის 4-ე შესახვევი

მამა, ბონდო თოდუა, 05.09.1954, საქართველო, თბილისი, ალ.წულუკიძის 4-ე შესახვევი

ძმა, ბესარიონი თოდუა, 26.11.1984, საქართველო, თბილისი, ალ.წულიკიძის 4-ე შესახვევი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მამის სახელი: ბონდო

სქესი: მდედრობითი

მოქალაქეობა: საქართველო

პირადი ნომერი: 01012028942

სერია: id

ფაქტობრივი მისამართი: ალ.წულუკიძის 4-ე შესახვევი, თბილისი,
საქართველო

რეგისტრაციის მისამართი: თბილისი, ალ წულუკიძის 4-ე სესახვევი,
თბილისი, საქართველო

ვებ-გვერდი: todua-khatia@inbox.ru


