აპლიკაცია
სახელი, გვარი

ნიკა ასანიძე

მამის სახელი

მურმანი

სქესი

მამრობითი

ოჯახური
მდგომარეობა

დაქორწინებული

დაბადების თარიღი
მისამართი
საპასპორტო
მონაცემები
დამატებითი
ინფორმაცია

დღე, თვე, წელი, ადგილი

მოქალაქეობა

9 სექტემბერი, 1984, თბილისი

საქართველო

ფაქტობრივი

იურიდიული

თამარაშვილის 21, თბილისი, საქართველო
სერია

პირადი ნომერი

ბ1387022

01013020411

თამარაშვილის 21, თბილისი, საქართველო
პასპორტის ნომერი
არ არის მითითებული

ა/მ მართვის მოწმობის ნომერი
არ არის მითითებული

სამხედრო ვალდებულება
რეზერვის ოფიცერი

საკონტაქტო ინფორმაცია
სახლი

მობილური

სამსახური

ელ-ფოსტა

2398469

591993884

2779416

nika.asanidze@telasi.ge

ოჯახის წევრები
მამა
დედა

ვებ-გვერდი

მურმანი ასანიძე, 11/ნოე/1956, საქართველო, თბილისი, III მასივი ზემო პლატო, სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრი "დელტა", საწარმოს მთავარი კონტროლიორი
ანა მაისურაძე, 02/აგვ/1956, საქართველო, თბილისი, III მასივი ზემო პლატო, დიასახლისი

სამუშაო გამოცდილება
ორგანიზაცია
სს "თელასი"

თანამდებობა

ფუნქციები

ბიზნეს პროცესების 1. მიზნობრივი
მართვის
მნიშვნელობების

ხელფასი წამოსვლის მიზეზი
1440

არ წამოვსულვარ
დღემდე ვმუშაობ

დაწყების
თარიღი
აგვ / 2006

დასრულების
თარიღი

ნოე / 2012
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სპეციალისტი დაგეგმვა ბიზნესპროცესების
ძირითადი
მაჩვენებლების
შესაბამისად. 2.
ახალი
პროცესების
რეგლამენტების
შემუშავების
ორგანიზება. 3.
პროცესების
მაჩვენებლების
კონტროლი და
ანალიზი. 4.
ბიზნეს
პროცესების
ანალიზი და
ოპტიმიზაცია. 1.1.
ბიზნეს-პროცესებ
ის
ფუნზციონირების
შესახებ
ინფორმაციის
შეგროვება.
1.2.პროცესებში
პრობლემური
ფაქტორების
იდენტიფიცირება.
1.3.სამუშაო
კოორდინაციის
ორგანიზება და
გაუმჯობესება. 2.
1.ბიზნეს-პროცესი
ს არწერა.
2.2.პროცესების
აღწერილი
მოდელის
ანალიზი.
2.3.პროცესების
რეგლამენტირება.
2.4.პრობლემური
პროცესების
გაუმჯობესება.
3.1.პროცესების
რეგლამენტების
არქივის
წარმოება.
3.2.რეგლამენტში
ცვლილებების
შეტანის
უზრუნველყოფა. 4
.1.ბიზნეს-პროცეს
ის ხარისხის
განსაზღვრა და
ხარისხის
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მართვის
სისტემის შექმნა.

განათლება
უნივერსიტეტი

ფაკულტეტი

სპეციალობა

ხარისხი

დაწყების
თარიღი

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ-ტექნიკუ
რი

საჯარო პოლიტიკა

ბაკალავრი

სექ / 2001

სასწავლო კურსის დასახელება

დაწყების
თარიღი

დასრულების
თარიღი

დეკ / 2010

/ 2010

ნოე / 2011

/ 2011

ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო კურსები
ორგანიზაციის დასახელება

ტრენინგი ზოგადი და კორპორაციული
მენეჯმენტი

შპს "სპარ"
მართვის აკადემია

ტრენინგი პროექტების მართვაში

დასრულების
თარიღი
აგვ / 2005

კომპიუტერული პროგრამები
პროგრამის დასახელება

ცოდნის დონე

Microsoft Office Word

ძალიან კარგი

Microsoft Office Excel

ძალიან კარგი

Microsoft Office Outlook

ძალიან კარგი

Microsoft Office PowerPoint

კარგი

უცხო ენები
უცხო ენა

წერითი უნარები

მეტყველება

ქართული

ძალიან კარგი

ძალიან კარგი

Russian

კარგი

კარგი

English

დამაკმაყოფილებელი

დამაკმაყოფილებელი

რეკომენდატორები
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სახელი

გვარი

ტელეფონი

ელ-ფოსტა

თანამდებობა

სოსო

კაკულია

599987536

soso.kakulia@telasi.ge

გენერალური
დირექტორის მრჩეველი
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