
    აპლიკაცია

   ცნობები აპლიკანტზე

    

სახელი, გვარი   არჩილ ბუბუტეიშვილი მამის სახელი   თეიმურაზი

    

სქესი   მამრობითი

ოჯახური

მდგომარეობა   დაქორწინებული

    

დაბადების თარიღი

დღე, თვე, წელი, ადგილი

  8 ივლისი, 1972, თბილისი

მოქალაქეობა

  საქართველო

    

მისამართი

ფაქტობრივი

  ვაშლიჯვარი 14ბ, თბილისი, საქართველო

იურიდიული

  ვაშლიჯვარი14ბ, თბილისი, საქართველო

    საპასპორტო

მონაცემები

სერია

    11IA64895

პირადი ნომერი

  01025019472

პასპორტის ნომერი

  არ არის მითითებული

     დამატებითი

ინფორმაცია

ა/მ მართვის მოწმობის ნომერი

  3290812

სამხედრო ვალდებულება

  არასამხედრო ვალდებული

 საკონტაქტო ინფორმაცია

სახლი მობილური სამსახური ელ-ფოსტა ვებ-გვერდი

  2520801   995577451690   არ არის მითითებული   djdinji@gmail.com    
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 სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაცია თანამდებობა ფუნქციები ხელფასი წამოსვლის

მიზეზი

დაწ. თარიღი დასრ. თარიღი

  რადიო პიკი   ტექნიკური

დირექტორი, ხმის

რეჟისორი,

მუსიკალური

რედაქტორი

  რადიოკომპანიის

ტექნიკური აღჭურვა

და გამართული

მუშაობის

უზრუნველყოფა.

გადაცემების

ტექნიკური

უზრუნველყოფა,

მუსიკალური ბადის

შექმნა.

  1500   კომპანიის

დახურვა

  მარ / 2012    ოქტ / 2012

  პირველი რადიო

106. 4

  ხმის რეჟისორი,

მუსიკალური

რედაქტორი

  გადაცემების

ტექნიკური

უზრუნველყოფა,

მუსიკალური ბადის

შექმნა,

სამაუწყებლო

პროგრამის

გამართული

მუშაობის

უზრუნველყოფა.

  300   არ არის

მითითებული

  დეკ / 2012    დღემდე

  ტელეკომპანია

პიკი

  ხმის რეჟისორი   გადაცემების

ტექნიკური

მომსახურეობა

  600   სხვა სამსახურში

გადასვლა

  აპრ / 2011    მარ / 2012

  ფოლკ - რადიო   კონსულტანტი   რადიოს

სამაუწყებლო

პროგრამის

გამართვა,

პერსონალის

ტრენინგი.

  500   ტრენინგის

დასრულება

  ოქტ / 2010    ნოე / 2010

  საქართველოს

საზოგადოებრივი

მაუწყებელი

  ხმის რეჟისორი   საზოგადოებრივი

რადიოს

მუსიკალური ბაზის

ციფრული

დამუშავება და

დახარისხება.

სამაუწყებლო

პროგრამის

გამართულად

მუშაობის

უზრუნველყოფა.

  350   სხვა სამუშაოზე

გადასვლა

  სექტ / 2007    მარ / 2008
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  რადიოქალაქი

101.9

  ტექნიკური

დირექტორი

  რადიოკომპანიის

ტექნიკური აღჭურვა

და გამართული

მუშაობის

უზრუნველყოფა.

  800   პირადი სურვილით   იან / 2006    ოქტ / 2010

  ტელეკომპანია

202

  გადაცემის

წამყვანი

  გადაცემის

მომზადება და

წაყვანა.

  350   სხვა სამუშაოზე

გადასვლა

  მაის / 2005    აგვ / 2006

  რადიო   წამყვანი   საავტორო

გადაცემის

მომზადება და

წაყვანა.

  300   სხვა სამსახურში

გადასვლა

  სექტ / 2004    მაის / 2005

  რადიო 101   წამყვანი   გადაცემის

მომზადება და

წაყვანა

  300   სხვა სამსახურში

გადასვლა

  სექტ / 2003    აგვ / 2004

  სტუდია დვრიტა

ტვ

  გადაცემის

წამყვანი

  გადაცემა

ტერმინალი 72-ის

მომზადება და

წაყვანა.

  300   პროექტის

დასრულება

  სექტ / 1999    მაის / 2000

  რადიო 105   წამყვანი   გადაცემების

მომზადება და

წაყვანა.

  300   სხვა სამუშაოზე

გადასვლა

  დეკ / 1994    სექტ / 2003
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 განათლება

უნივერსიტეტი უნივერსიტეტის

ადგილმდებარეობა

ფაკულტეტი სპეციალობა ხარისხი დაწ. თარიღი დასრ. თარიღი

  თბილისის

ბიზნესისა და

საგარეო

ეკონომიკური

ურთიერთობების

ინსტიტუტი

  საქართველო   საგარეო

ეკენომიკური

ურთიერთობები

  ეკონომისტი   ბაკალავრი   სექ / 1993    აგვ / 1998
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 კომპიუტერული პროგრამები

 პროგრამის დასახელება  ცოდნის დონე

  Microsoft Office Word   ძალიან კარგი

  Microsoft Office Excel   ძალიან კარგი

  Microsoft Office PowerPoint   ძალიან კარგი

  Microsoft Office Outlook   ძალიან კარგი

  Adobe Acrobat   ძალიან კარგი

  Adobe Premiere Pro   დამაკმაყოფილებელი

  Sony Vegas   კარგი

  Sound Forge   ძალიან კარგი

  Windows   ძალიან კარგი

 უცხო ენები

 უცხო ენა  წერითი უნარები  მეტყველება

  ქართული   ძალიან კარგი   ძალიან კარგი

  Russian   ძალიან კარგი   ძალიან კარგი

  English   დამაკმაყოფილებელი   დამაკმაყოფილებელი
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