ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ გიორგი ერმაკოვს
მისამართი:
პირადი ნომერი:
ტელეფონი:
მოქალაქე:
განცხადება
ბატონო

გიორგი,

წარმოგიდგენთ განაცხადის ფორმას თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის

მერიის

,,სტუდენტური საზაფხულო დასაქმების“ პროგრამაში

მონაწილეობის მიზნით.
გაცნობებთ, რომ გავეცანი პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის
პირობებს და ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ზუსტია და არ
შეიცავს ყალბ მონაცემებს.
ვეთანხმები, რომ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია, ნებისმიერ
დროს გადაამოწმოს ამ ინფორმაციის სიზუსტე და სიყალბის აღმოჩენის შემთხვევაში
მოხსნას აღნიშნული განაცხადი კონკურსიდან.
გთხოვთ, განიხილოთ ჩემი განაცხადი ,,სტუდენტური საზაფხულო დასაქმების“
პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.
დანართი:

--- ფურცელი.

პატივისცემით,
განმცხადებლის ხელმოწერა
თარიღი

ნაწილი 1.
1.1 პირადი ინფორმაცია



სახელი/ გვარი



დაბადების თარიღი (წელი, თვე, რიცხვი)



დაბადების ადგილი



პირადი ნომერი



ელ-ფოსტა



ტელეფონი (+995)



მისამართი (იურიდიული)



მისამართი (ფაქტიური )



ოჯახური მდგომარეობა/სტატუსი (მიუთითეთ - სოციალურად დაუცველი /

მრავალშვილიანი ოჯახიდან (4 ან მეტი შვილი) / მზრუნველობამოკლებული (დედით ან
მამით ობოლი) სტუდენტები / შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტები)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________

1.2

განათლება:
დაწყება

დამთავრება

დიპლომის

სასწავლებლის

ნომერი

დასახელება

სპეციალობა

*(დაიწყეთ უახლესიდან, საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ გრაფები)

აკადემიურ
ი ხარისხი

1.3 პროფესიული და საზოგადოებრივი საქმიანობა საქმიანობა:
მიუთითეთ ყველა ის ორგანიზაცია, სადაც მუშაობდით როგორც ანაზღაურებად მუშაკად,
ასევე მოხალისედ ან სტაჟიორად (დაიწყეთ უახლესიდან)

დასაქმების პერიოდი

ორგანიზაციის დასახელება

თანამდებობა

1.4 კონფერენციები/ტრენინგები/კურსები:
თარიღი

ქალაქი, ქვეყანა

დასახელება

სტატუსი

თემა

*(დაიწყეთ უახლესიდან
ნ, სტატუსი - მსმენელი, მომხსენებლი, ტრენერი)
1.5 სერტიფიკატები:
თარიღი

სერტიფიკატი

სერთიფიკატის გამცემი
ორგანიზაცია

*(დაიწყეთ უახლესიდან)

1.6 აკადემიური და პროფესიული მიღწევები
ჩამოთვალეთ თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები /ჯილდოები /პროექტები
/გრანტები და სხვა მიღწევები

თარიღი

დასახელება

ორგანიზაცია/ჟურნალი

1.7 პროფესიული ასოციაციების წევრობა (მიუთითეთ ორგანიზაციის სახელწოდება და
წლები)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________

1.8 უხცო ენები
ენის ცოდნის დონე

ენა

(თავისუფლად, კარგად, საშუალოდ, ელემენტარული)

ინგლისური
გერმანული
რუსული

1.9 კომპიუტერული პროგრამები
პროგრამა
Microsoft Word
Microsoft Excel

ძალიან კარგი

კარგი

საშუალო

ცუდი

Internet
Power Point
Adobe Photoshop CS6
Sony Vegas Pro 12
Microsoft Windows xp/7
Nero Burning ROM

ნაწილი 2.

2.1 სამოტივაციო წერილი
 დაასაბუთეთ თუ რატომ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი დასაქმების კონკურსში
მონაწილეობა.


ჩამოაყალიბეთ თქვენი აკადემიური გეგმა



ჩამოაყალიბეთ თქვენი პროფესიული განვითარების გეგმა.



ჩამოაყალიბეთ

თქვენი

პერსონალური,

ინტელექტუალური

და

ინტერპერსონალური თვისებები.
შენიშვნა: სამოტივაციო წერილი არ უნდა აღემატებოდეს 600 სიტყვას (თაბახის ფურცელი
A4 ფორმატი, შრიფტი 12, Sylfaen).

ვადასტურებ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს და საჭიროების
შემთხვევაში, შემიძლია წარმოვადგინო სათანადო დამადასტურებელი დოკუმენტი.

განმცხადებლის ხელმოწერა _____________________________

თარიღი

__________

