Section 1: Personal Information/ პირადი ინფორმაცია
Name
სახელი

კონსტანტინე

Surname
გვარი

ამბოკაძე

Patronymic
მამის სახელი

იოსები

Photo 3x4 taken
within last 6

months

Date and Place of Birth
დაბადების თარიღი

12.05.1965

Current address
საცხოვრებელი მისამართი
Registration address (if different)
რეგისტრაციის მისამართი (თუ
განსხვავებულია)

დიღმის მას. მე–3 კვარტალი, 32–ე კორპ, ბინა 6

Contact Numbers (mobile and home)
საკონტაქტო ინფორმაცია
E-mail (required for feedback delivery)
ელექტრონული ფოსტის მისამართი

ტელ: 032 2 52 41 28
მობ: 593 25 88 02
ambokadze65@mail.ru

დიღმის მას. მე–3 კვარტალი, 32–ე კორპ, ბინა 6

Section 2: Education /განათლება
Please indicate your post-secondary or higher education starting with most recent one
გთხოვთ მიუთითოთ უმაღლესი განათლების შესახებ. დაიწყეთ ბოლო სასწავლებლიდან.

Name of Institution
დაწესებულების სახელწოდება

Department / Specialty
ფაკულტეტი

From
დან

To
მდე

1.
საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

ავტომატიკა, გამოთვლითი
ტექნიკა

1983

1991
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Awarded Degree
(please attach a copy)
მონიჭებული ხარისხი

ინჟნერ
სისტემოტექნიკოსი

Section 3: Work Experience/სამუშაო გამოცდილება
Please include your employment details for the past 10 years starting with most recent one /გთხოვთ
მიუთითოთ თქვენი ბოლო 10 წლის სამუშაო გამოცდილება. დაიწყეთ ბოლო სამუშაოდან:
Company Name
თბილისის სატრანსპორტო გაერთიანება
კომპანიის სახელი
Company Address
თბილისი , სადგურის მოედანი
კომპანიის მისამართი
Department and Position
გამოთვლითი ტექნიკის რემონტისა და ტექნიკური
დეპარტამენტი, პოზიცია
მომსახურეობის განყოფილება, ინჟირერი
from month/years to month/year
1991–1992
დან – მდე
Reason for leaving
წამოსვლის მიზეზი
Responsibilities (Please give as much as possible details on your roles and responsibilities, and equipment you
worked with) თქვენს პასუხისმგებლობაში შედიოდა (გთხოვთ დაწვრილებით აღწეროთ თქვენი მოვალეობები)

ელექტრო–გამომთველელი მანქანების ტექნიკური უზრუნველყოფა

Company Name
შპს ’’ევროფარმი’’
კომპანიის სახელი
Company Address
თბილისი, თევდორე მღვდლის #5
კომპანიის მისამართი
Department and Position
მთავარი მენეჯერი
დეპარტამენტი, პოზიცია
from month/years to month/year
1998–2009
დან – მდე
Reason for leaving
შპს ’’ევროფარმის’’ ლიკვიდაცია
წამოსვლის მიზეზი
Responsibilities (Please give as much as possible details on your roles and responsibilities, and equipment you
worked with) თქვენს პასუხისმგებლობაში შედიოდა (გთხოვთ დაწვრილებით აღწეროთ თქვენი მოვალეობები)

შპს ’’ევროფარმის’’ მფლობელობაში არსებული აფთიაქის პერსონალის მართვა, კადრების შერჩევა, ტექნიკური
პრობლემების მოგვარება.
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