შპს „ევროპული სკოლა“ აცხადებს ვაკანსიას
”Apple Mac” კომპიუტერული ლაბორატორიის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე
თანამდებობის მიზანი: ევროპული სკოლის ”Apple Mac” ლაბორატორიის ეფექტური ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა;
ფუნქცია-მოვალეობები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Apple Mac” ლაბორატორიის მეთვალყურეობა, პროგრამული და ტექნიკური მომსახურება;
გაკვეთილებისთვის კომპიუტერული ტექნიკის სრულ მზადყოფნაში მოყვანა;
როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე მასწავლებლებისთვის დახმარების აღმოჩენა განსხვავებული
ოპერაციული სისტემის შესწავლა-გამოყენებაში;
ICT-ის მასწავლებლებთან ერთად გაკვეთილების დაგეგმვა და ჩატარება;
მოსწავლეთა ჯგუფების შექმნა და მათთვის მობილური აპლიკაციების შექმნის სწავლება
(სასურველია);
საჭიროებისამებრ მოსწავლეებისთვის დამატებითი გაკვეთილების ჩატარება;
პროექტზე ორიენტირებული გაკვეთილების ჩატარება სხვა საგნის მასწავლებლებთან ერთად;
პროექტების მიმდინარეობისას მასწავლებლებისთვის დახმარების აღმოჩენა.
ICT მიმართულებით კონკურსების, კვირეულების და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებაორგანიზება;
სკოლის სხვადასხვა დეპარტამენტის წევრებისთვის და მოსწავლეთათვის აღნიშნული
ლაბორატორიის მომსახურებით ხელშეწყობა;
ლაბორატორიის მუშაობის წლიური გეგმის შედგენა, ჩატარებული ღონისძიებების აღრიცხვა;
დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ინფორმირება ჩატარებული მუშაობის შესახებ;
დეპარტამენტის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობის მიღება; პროფესიული სიახლეების მუდმივი
გაცნობა-ათვისება;
კომპტენეციის ფარგლებში მოსწავლეების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა;
კომპეტენციის ფარგლებში უშუალო უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.

კვალიფიკაცია:

განათლება
•
•

ბაკალავრის ხარისხი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში;
სასურველია მაგისტრის ხარისხი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში;

გამოცდილება
•
•
•

Mac OS-თან მუშაობის გამოცდილება;
სასურველია Swift პროგრამირების ენის ცოდნა;
პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება.

ცოდნა, უნარები, და სხვა შესაძლებლობები:
•
•
•

ბავშვის უფლებათა კონვენცია;
აუცილებელია ინგლისური ენის ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე;
სწავლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა.

კომპიუტერული პროგრამები:
Mac OS/Macbooks, iOS/iPads, MS Windows, MS Office, Google/Gmail, Google Drive
პიროვნული მახასიათებლები:
• კომუნიკაბელურობა;
• ორგანიზებულობა;

•
•
•
•
•
•
•

პუნქტუალურობა;
დეტალებზე ორიენტირებულობა;
კრეატიულობა;
თვითგანვითარებისთვის მზაობა;
სტრესის მართვის უნარის ფლობა;
დროის მენეჯმენტი;
გუნდური მუშაობის უნარის ფლობა.

დაინტერესების შემთხვევაში, გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე (CV) ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:
vacancy@europeanschool.ge 2019 წლის 10 სექტემბრამდე.
გთხოვთ, ელექტრონული წერილის თემის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება, წინააღმდეგ
შემთხვევაში, თქვენი რეზიუმე არ განიხილება.

აღნიშნულ ვაკანსიაზე მონაცემების გაგზავნით ადასტურებთ, რომ თანახმა ხართ, კომპანიამ
“პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის“ ფარგლებში შეაგროვოს, დაამუშავოს და შეინახოს
წარდგენილი ინფორმაცია (cv) თქვენი დასაქმებისთვის საჭირო პროცედურების წარმართვის მიზნით.
პერსონალური მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ აღნიშნული მიზნისთვის და თქვენი
თანხმობის გარეშე არ გადაეცემა მესამე პირს.

