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სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში სტაჟიორთა ვაკანსიებისთვის
განსაზღვრული

სამუშაოს აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ვაკანსია: სტაჟიორი ფინანსების მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა ფინანსური მიმართულებით (კერძოდ,
კორპორაციული ფინანსები და მართვა, პროექტების ფინანსური მართვა, ინვესტიციები და
ფინანსური პორტფელების მართვა, ფინანსური ანალიზი და პროგნოზირება და სხვ.)

სასურველია კანდიდატი იყოს მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი.

სასურველია კანდიდატმა იცოდეს ინგლისური ენა (შეეძლოს ინგლისურენოვანი დოკუმენტის
წაკითხვა).

სამუშაოს აღწერა:

- საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტული
ოპერაციების განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;
- საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით განხორციელებული პროექტების
შესაბამისად ფინანსური ოპერაციების განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;
- დასაქმებულთა სამივლინებო თანხებისა და სხვა სახის საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურება
და შესაბამისი ბუღალტრულად გატარება;
- ფინანსური ოპერაციების ასახვა ფონდის მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემაში (MIS)
- ფინანსური მართვისა და ინვესტირების სამსახურის უფროსის სხვა დავალებათა შესრულება.

ვაკანსია: სტაჟიორი აუდიტის მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა ფინანსური ან აუდიტორული
მიმართულებით (კერძოდ, კორპორაციული ფინანსები და მართვა, პროექტების ფინანსური
მართვა, ინვესტიციები და ფინანსური პორტფელების მართვა, ფინანსური ანალიზი და
პროგნოზირება, აუდიტი და სხვ.)

სასურველია კანდიდატი იყოს მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი.
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სასურველია კანდიდატმა იცოდეს ინგლისური ენა (შეეძლოს ინგლისურენოვანი დოკუმენტის
წაკითხვა).

სამუშაოს აღწერა:

- ფინანსური ანგარიშგების კონტროლში მონაწილეობის მიღება;
- მიღებული დავალების საფუძველზე შესაბამისი საკითხის საფინანსო - ეკონომიკური

კუთხით შემოწმებაში მონაწილეობის მიღება;
- შიდა მონიტორინგის სამსახურის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.

ვაკანსია: სტაჟიორი სამართლის მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა კერძო/ბიზნეს სამართლის
მიმართულებით.

სასურველია კანდიდატი იყოს მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი.

სასურველია კანდიდატმა იცოდეს ინგლისური ენა (შეეძლოს ინგლისურენოვანი დოკუმენტის
წაკითხვა).

სამუშაოს აღწერა:

- იურიდიული კონსულტაციის გაწევა ფონდის სტრუქტურული ერთეულებისათვის საჭიროების
მიხედვით;
- მოლაპარაკებებსა და შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება, შეთანხმებებისა და
კონტრაქტების მომზადებაში მონაწილეობა;
- სტანდარტების, შიდა ბრძანებების და რეგულაციების მომზადება ფონდის შესაბამის
დანაყოფებთან ერთად და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა;
- საკანონმდებლო ცვლილებების მუდმივი მონიტორინგი და მათი გაცნობა შესაბამისი
პირებისათვის;
- ფონდის სტრუქტურული ერთეულების სამართლებრივი მხარდაჭერაში მონაწილეობის
მიღება;

ვაკანსია: შესყიდვების მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა კერძო/ბიზნეს სამართლის
მიმართულებით.
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სასურველია კანდიდატი იყოს მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი.

სასურველია კანდიდატმა იცოდეს ინგლისური ენა (შეეძლოს ინგლისურენოვანი დოკუმენტის
წაკითხვა).

სამუშაოს აღწერა:

შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტებისთვის დახმარების გაწევა შესყიდვების პროცედურების
და საქმიანობის განხორციელებაში,რაც მოიცავს:
- შესასყიდი ობიექტის მოძიების მიზნით ბაზრის კვლევის წარმოებას;
- სატენდერო დოკუმენტაციის და სატენდერო განცხადების მომზადებას;
- სატენდერო განცხადების გამოქვეყნებას;
- ტენდერის მონაწილეებთან კომუნიკაციას;
- ტენდერის გახსნის და სხვადასხვა შეხვედრების ოქმების მომზადებას;
- სატენდერო წინადადებების განხილვასა და შეფასებას; შესაბამისი ანგარიშების მომზადებას;
- სხვადასხვა სახის კორესპონდენციის და ანგარიშების მომზადებას და გაგზავნას;
-ფონდის მონაცემთა ბაზაში და/ან სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში საჭირო
მონაცემების/დოკუმენტაციის რეგისტრაციასა და ატვირთვას;
- ხელშეკრულებების და ხელშეკრულებების ცვლილებების მომზადებას;
- საბანკო გარანტიების და სადაზღვევო პოლისების მონიტორინგს და კონტროლს;
- სამუშაოების, საქონლის და მომსახურების მიწოდების/ანგარიშგების ვადების მონიტორინგს;
- მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასახდელი თანხების დამოწმებას;
- სატენდერო დოკუმენტაციის, განცხადებების, სატენდერო წინადადებების, შეფასების
ანგარიშების, ხელშეკრულებების და ცვლილებების,ოქმების, მიღება-ჩაბარების აქტების,
ყველანაირი კორესპონდენციის და სხვა საბუთების კონტროლს და მოწესრიგებას;
- საჭიროების შემთხვევაში სამსახურის უფროსის ან ფონდის ხელმძღვანელობის სხვა
დავალებების შესრულებას კომპეტენციის ფარგლებში.

ვაკანსია: სტაჟიორი ადამიანური რესურსების მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა ადამიანური რესურსების მართვის
მიმართულებით.

სასურველია კანდიდატი იყოს შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის ან სოციალური
მეცნიერებების მიმართულებით მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი.

სამუშაოს აღწერა:

ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით დახმარების გაწევა ადამიანური რესურსების
მართვის მიმართულებით, რაც მოიცავს:
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- სამუშაო აღწერილობების შემუშავებისა და დახვეწა-განახლების უზრუნველყოფას;
- მუნიციპალური განვითარების ფონდის საშტატო განრიგით გათვალისწინებული

პოზიციებისათვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და კომპეტენციების განსაზღვრაში
მონაწილეობას

- პერსონალის შერჩევის მიზნით კონკურსების ორგანიზებას (მათ შორის შერჩევის
საკონკურსო განაცხადების, შერჩევის ეტაპებისა და ინსტრუმენტების განსაზღვრა);

- შიდა ორგანიზაციული კვლევების ჩატარებას თანამშრომელთა შრომითი
კმაყოფილების, თანამშრომელთა ჩართულობის, კადრების დენადობის და სხვა
მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით;

- კვლევის შედეგების საფუძველზე მენეჯმენტისთვის რეკომენდაციების შემუშავებას
თანამშრომელთა მოტივაციის ზრდის, კადრების დენადობის შემცირების და სხვა
საკითხებთან დაკავშირებით;

- ახალი თანამშრომლების ორგანიზაციაში ადაპტაციის გეგმის შემუშავებას და
ადმინისტრირებას;

- თანამშრომელთა მოტივაციის სისტემების პროექტების შემუშავებას და
ადმინისტრირებას;

- პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სწავლების საჭიროებების
განსაზღვრას და შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელების
უზრუნველყოფას;

- შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემების შემუშავებას და დანერგვას, სისტემის
მუშაობის მონიტორინგს და მის დახვეწასთან დაკავშირებით შესაბამისი წინადადებების
მომზადებას

- ორგანიზაციაში გუნდურობის ჩამოყალიბების მიზნით. ღონისძიებების
დაგეგმვა/განხორციელებას;

- საქმიანობის შესრულებასთან დაკავშირებული მენეჯმენტისთვის
ინფორმაციის/ანგარიშების მომზადებას და წარდგენას.

ვაკანსია: სტაჟიორი ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მიმართულებით.

სასურველია კანდიდატი იყოს მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი.

სამუშაოს აღწერა:



5

ანალიზისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ინფორმაციული ტექნოლოგიების
სპეციალისტებისთვის დახმარების გაწევა სამსახურში მიმდინარე პროცესებში, რომლებიც
მოიცავს:
- DNS, DHCP, FILE, Active Directory სერვერების ადმინისტრირებას;
- Ethernet ქსელების დიაგნოსტიკას/გამართვას (უკაბელო გადაწყვეტილებების ჩათვლით);
- ორგტექნიკისა და პერიფერიული მოწყობილობების დაყენებას/გამართვას/მხარდაჭერას;
- საჭიროების შემთხვევაში სამსახურის უფროსის ან ფონდის ხელმძღვანელობის სხვა
დავალებების შესრულებას კომპეტენციის ფარგლებში.

ვაკანსია: სტაჟიორი პროგრამირების მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა პროგრამირების მიმართულებით (იცოდეს
რამდენიმე პროგრამული ენა).

სასურველია კანდიდატი იყოს მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი (ტექნიკური
მიმართულებით).

სამუშაოს აღწერა:

ანალიზისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის პროგრამისტებისთვის
დახმარების გაწევა სამსახურში მიმდინარე პროცესებში, რაც მოიცავს:
- ფონდის ვებ-გვერდის მოდერნიზაციას და მოთხოვნისა და საჭიროებისამებრ ახალი
ფუნქციების დამატებას;
- ფონდის ვებ-გვერდზე განთავსებული რუკის დახვეწას;
- თანამშრომელთა აღრიცხვის პროგრამის განახლება/სრულყოფას;
- ფონდში მიმდინარე პროცესების ანალიზს, და მათი ავტომატიზაციისა და ოპტიმიზაციისთვის
პროგრამულ მხარდაჭერას;
- ფონდის საჭიროებიდან გამომდინარე ახალი სერვისების პროგრამულ მხარდაჭერას და
დანერგვაში მონაწილეობას;

ვაკანსია: სტაჟიორი მონაცემთა ანალიზის მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის
მიმართულებით. უპირატესობად ჩაითვლება პროგრამული ენების ცოდნა.

სასურველია კანდიდატი იყოს მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი (ტექნიკური
მიმართულებით).
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სამუშაოს აღწერა:

ანალიზისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ინფორმაციული ტექნოლოგიების
სპეციალისტებისთვის დახმარების გაწევა სამსახურში მიმდინარე პროცესებში, რაც მოიცავს:

- ფონდის პროექტებთან დაკავშირებით ფინანსური და ტექნიკური მონაცემების
დამუშავებას და ანგარიშების მომზადებას.

ვაკანსია: სტაჟიორი გარემოს დაცვის მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა გარემოს დაცვის მიმართულებით.

სასურველია კანდიდატი იყოს მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი.

სასურველია კანდიდატმა იცოდეს ინგლისური ენა (შეეძლოს ინგლისურენოვანი დოკუმენტის
წაკითხვა).

სამუშაოს აღწერა:

გარემოს დაცვის სპეციალისტებისთვის დახმარების გაწევა სამსახურში მიმდინარე პროცესებში,
რაც მოიცავს:

- პროექტების გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების საკითხებზე შემოსული კორესპონდენციის
განხილვა, საპასუხო კორესპონდენციის მომზადებას და ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;
- პროექტების უსაფრთხოების შეფასებასთან და გარემოს დაცვით საკითხებთან
დაკავშირებული სტანდარტული პროცედურების შესახებ ინფორმაციის დამუშავებას და დაცვსა;
- საჭირო გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადებას, კონსულტანტების მიერ
მომზადებული სხვადასხვა გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის გაცნობას, ანალიზს და
საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან და დონორების მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დადგენას;
- დამატებითი ასპექტების შემცველი სპეციფიური პროექტების გადამუშავებული კითხვარების
შედგენას და ხელმძღვანელთან შეთანხმებას;
- კონკრეტული პროექტების გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმების შედგენას;
- ფონდის მიერ გასაფორმებელი ხელშეკრულებების პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობას
(გარემოსდაცვითი საკითხები);
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- წინასაპროექტო ეტაპზე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვის აუცილებლობისა და პროექტის კატეგორიის განსაზღვრას;

ვაკანსია: სტაჟიორი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველია კანდიდატს გააჩნდეს საბაზისო ცოდნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის
მიმართულებით.

სასურველია კანდიდატი იყოს ჟურნალისტიკის ან საზოგადოებასთან ურთიერთობის
მიმართულების მეორე, მესამე, ან მეოთხე კურსის სტუდენტი.

სასურველია კანდიდატმა იცოდეს ინგლისური ენა (შეეძლოს ინგლისურენოვანი დოკუმენტის
წაკითხვა).

სამუშაოს აღწერა:

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებისთვის დახმარების გაწევა სამსახურში
მიმდინარე პროცესებში, რაც მოიცავს:

- საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაში
მონაწილეობის მიღებას;
- დაგეგმილ საკომუნიკაციო კამპანიებში მონაწილეობას;
- პიარ-კამპანიების დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობას;
-პიარ-ლიტერატურის – ფლაერების, ბუკლეტების და სხვ. შექმნა-ბეჭდვა-გავრცელებაში, ასევე
საიმიჯო და საინფორმაციო სტატიების მომზადებაში მონაწილეობას;
- ტელე-ბეჭდვითი და ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებების მონიტორინგს;
-საკომუნიკაციო არხების შერჩევა და მედია-გეგმაზე მუშაობაში მონაწილეობის მიღებას;
- სარეკლამო კომპანიებთან თანამშრომლობას (სარეკლამო კონცეფციების, სცენარების,
სლოგანების, დიზაინისა და სხვა მასალების შემუშავება);
- დიზაინერებთან და გამომცემლებთან ურთიერთობას;
- საკომუნიკაციო/სარეკლამო ტექსტების შექმნა და სარეკლამო მასალების მომზადებას
(ბროშურები, ბუკლეტები, პოსტერები და სხვ.);
- პრეს-კონფერენციებისა და ბრიფინგების მოწყობის პროცესში მონაწილეობსა;
- ჟურნალისტებთან ურთიერთობა, მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას;
- სამსახურის ვებ-გვერდზე განსათავსებელი ინფორმაციის მომზადებას, განახლებას და
რედაქტირებსა.
- საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში გასული ინფორმაციის მონიტორინგის
განხორციელებას;
- პრეს-კონფერენციების, პრეზენტაციების, კონფერენციებისა და სხვა ღონისძიებების
დაგეგმვაში მონაწილეობას;
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- ფონდის ვებ-გვერდთან დაკავშირებული ინფორმაციული რესურსების მართვის
უზრუნველყოფას;
- ყოველდღიური ინფორმაციის ფონდის ვებ-გვერდზე განთავსებას;
- ფონდის ტელე, აუდიო და პრეს-არქივის შექმნა; მასალების დაცულობაზე პასუხიმგებლობას;
- საინფორმაციო კამპანიების მომზადებაში მონაწილეობის მიღებას;
- სოციალური ქსელების ადმინისტრირებას;

ვაკანსია: არქიტექტურის მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

აუცილებელია კანდიდატი იყოს არქიტექტურის ფაკულტეტის მესამე ან მეოთხე კურსის
სტუდენტი.

სასურველია კანდიდატმა იცოდეს ინგლისური ენა (შეეძლოს ინგლისურენოვანი დოკუმენტის
წაკითხვა).

სამუშაოს აღწერა:

არქიტექტორებისთვის დახმარების გაწევა სამსახურში მიმდინარე პროცესებში, რაც მოიცავს:

• პროექტებთან დაკავშირებულ საინჟინრო საკითხებზე შემოსული კორესპონდენციის
განხილვას, შესაბამისი კორესპონდენციის მომზადებას და ხელმძღვანელობისათვის
წარდგენას;
• სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ტექნიკურ-
ეკონომიკური დასაბუთებების და დეტალური საინჟინრო პროექტების მოსამზადებლად
ტექნიკური დავალებების შედგენას;
• საკონსულტაციო მომსახურების კონტრაქტების მართვა-კოორდინაციას,
წარმოდგენილი ანგარიშების განხილვას და დადასტურებას;
• პროექტების ექსპერტიზის, სხვადასხვა უწყებებთან შეთანხმების, ნებართვების
მიღებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადებას, შესაბამისი პროცედურების დაცვას
და კოორდინაციას;
• პროექტირებასა და მშენებლობასთან დაკავშირებული ნორმატიული დოკუმენტაციის,
საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და სტანდარტების, დონორი ორგანიზაციების
მიერ მოწოდებული და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად შემუშავებული
სახელმძღვანელოების მოთხოვნების ანალიზს, ინფორმაციის მიწოდებას
კონსულტანტებისათვის და სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში ამ მოთხოვნების დაცვის
კონტროლს;
• საერთაშორისო ორგანიზაციების და საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფას კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების რეაბილიტაციის და რესტავრაციის პროექტების მომზადებისა და განხორციელების
პროცესში;
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• კონსულტანტების მიერ წარმოდგენილი საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის
განხილვის და შეთანხმების უზრუნველყოფას სხვადასხვა დაინტერესებულ უწყებებთან
(კულტურის სამინისტრო, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტო და სხვა) და ბენეფიციარებთან;
• საჭიროების შემთხვევაში, სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების კონტრაქტებში
შესატანი ცვლილებების განხილვას, ანალიზს და დადასტურებას მშენებლობის
ზედამხედველობის სამსახურთან ერთად;

ვაკანსია: სტაჟიორი საინჟინრო მიმართულებით

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

აუცილებელია კანდიდატი იყოს საინჟინრო (სამოქალაქო, ხიდების, გზების ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების ან სხვ.) ფაკულტეტის მესამე ან მეოთხე კურსის სტუდენტი.

სასურველია კანდიდატმა იცოდეს ინგლისური ენა (შეეძლოს ინგლისურენოვანი დოკუმენტის
წაკითხვა).

სამუშაოს აღწერა:

ინჟინრებისა და მონიტორინგის სპეციალისტებისთვის დახმარების გაწევა სამსახურში
მიმდინარე პროცესებში, რაც მოიცავს:

• ფონდში მიმდინარე პროექტების ზედამხედველობას და მონიტორინგს;
• ფონდში მიმდინარე პროექტების საზედამხედველო კონტრაქტორი ორგანიზაციების
მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს;
• მიმდინარე სამუშაოების ხარისხის კონტროლს, სახელმწიფო ნორმებთან და
მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიასთან შესაბამისობის შეფასებას;
• სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების, გამოყენებული მასალების, ნაკეთობების და
კონსტრუქციების პროექტთან შესაბამისობის კონტროლს;
• მშენებლობის კალენდარული გრაფიკის და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების
ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის კონტროლს;
• კონტრაქტორის მიერ საშემსრულებლო დოკუმენტაციის წარმოების კონტროლს მათ
შორის შესრულებული კონსტრუქციების მდებარეობის სისწორე პროექტის შესაბამისად,
შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში სათანადო შენიშვნის მომზადებას და ხარვეზის საბოლოოდ
გამოსწორების კონტროლს;
• კონტრაქტორის მიერ ობიექტზე შემოსული და გამოსაყენებელი მასალების,
დანადგარებისა და ნაკეთობების ხარისხის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის
(საჭიროების შემთხვევაში - სერთიფიკატების) შემოწმებას;
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• შესრულებული სამუშაოების პროექტისა და სპეციფიკაციების მოთხოვნებთან
შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში, არანაკლებ კვირაში
ერთხელ ტექნიკური ზედამხედველობის დაგეგმვას და განხორციელებას;
• მშენებლობის პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების დაფიქსირებას სამუშაოთა
წარმოების ჟურნალში;
• შესრულებული სამუშაოების მოცულობების გადამოწმებას, ხარისხის შეფასებას;
საჭიროებიდან გამომდინარე, ობიექტზე გამოყენებული სამშენებლო მასალის ნიმუშის აღებას
შემდგომი ლაბორატორიული გამოკვლევის მიზნით;
• სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას, აუცილებლობის შემთხვევაში კონტრაქტის
ცვლილების მომზადებას, შესაბამის სამსახურებთან (მხარეებთან) საკითხის განხილვას და
შეთანხმებას;
• საჭიროების შემთხვევაში, უშუალო ხელმძღვანელის დროულ გაფრთხილებას
მიმდინარე პროექტებზე მოსალოდნელი რისკების დადგომის შესახებ (მშენებლობის ვადის
გადაწევა, კონტრაქტორის არადამაკმაყოფილებელი მუშაობა, საზედამხედველო კომპანიის
არასრულყოფილი შესრულება);
• მივლინებისას ჩატარებული მონიტორინგის ანგარიშის მომზადებას და წარდგენას
სამსახურის უფროსისთვის.


