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ვაკანსიის

სახელი, გვარი

ნომერი,

#

საშტატო
რიცხოვნება
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია

1
ა)

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის
ზედამხედველობის განყოფილების მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

56557
2 საშტატო

შოთა გეგეჭკორი
ალექსანდრე გოროზია

ერთეული
ბ)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

56553

ხელმძღვანელი-ინფრასტრუქტურის,
მშენებლობისა და არქიტექტურის

1 საშტატო
ერთეული

ცოტნე კაკულია

განყოფილების უფროსი
გ)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი-ზედამხედველობის

1 საშტატო

განყოფილების უფროსი

ერთეული

2
ა)

3
ა)

ნუგზარ ცანავა

შიდა აუდიტის სამსახური
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი-ინსპექტირების
განყოფილების უფროსი

ბ)

56555

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

56560
1 საშტატო
ერთეული

ვალერი გაბუნია

56558

ხელმძღვანელი-შიდა აუდიტის

1 საშტატო

განყოფილების უფროსი

ერთეული

პაატა გოგია

ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

56551

ხელმძღვანელი-ეკონომიკური

1 საშტატო

განვითარების, ქონების მართვისა და

ერთეული

სიმონ რევია

სტატისტიკის სამსახურის უფროსი
4
ა)

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი-სოფლის მეურნეობის

56552
1 საშტატო

განვითარების სამსახური

ერთეული
ადმინისტრაციული სამსახური

კონკურსი გამოცხადდა
ჩაშლილად

ა)

ბ)

გ)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

56538

ხელმძღვანელი-იურიდიული

1 საშტატო

განყოფილების უფროსი

ერთეული

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ეკატერინე წოწონავა

56541

ხელმძღვანელი-მერის წარმომადგენლებთან
კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

1 საშტატო
ერთეული

მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის
განყოფილების პირველი კატეგორიის

56543
1 საშტატო

უფროსი სპეციალისტი-მერის

ერთეული

წარმომადგენელი გაჭედილის

კახა კილასონია

კონკურსი გამოცხადდა
ჩაშლილად

ადმინისტრაციულ ერთეულში
დ) მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის

56544

განყოფილების პირველი კატეგორიის

1 საშტატო

უფროსი სპეციალისტი-მერის

ერთეული

წარმომადგენელი სალხინოს

კონკურსი გამოცხადდა
ჩაშლილად

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ე)

მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის
განყოფილების პირველი კატეგორიის

56545
1 საშტატო

უფროსი სპეციალისტი-მერის

ერთეული

წარმომადგენელი ლეხაინდრაოს

კონკურსი გამოცხადდა
ჩაშლილად

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ვ)

ზ)

მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის

56549

განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი

1 საშტატო

სპეციალისტი სალხინოს ადმინისტრაციულ
ერთეულში

ერთეული

მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის

56547

განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი

1 საშტატო

სპეციალისტი კიწიის ადმინისტრაციულ

ერთეული

თეა გულორდავა

თემური აბუთიძე

ერთეულში
თ) მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის

56548

განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი

1 საშტატო

სპეციალისტი გაჭედილის

ერთეული

გია ბაღიშვილი

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ი)

მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის
განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი

56546

ბადრი გაბისონია

კ)

სპეციალისტი კურზუს ადმინისტრაციულ

1 საშტატო

ერთეულში

ერთეული

ადამიანური რესურსების მართვისა და

56534

საქმისწარმოების განყოფილების მეორე

1 საშტატო

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ერთეული

ირენა ჯანაშია

