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№№№№    ვაკანტურივაკანტურივაკანტურივაკანტური    თანამდებობისთანამდებობისთანამდებობისთანამდებობის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    
საშტატოსაშტატოსაშტატოსაშტატო    ერთეულისერთეულისერთეულისერთეულის    

რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    
კონკურსისკონკურსისკონკურსისკონკურსის    ეტაპებიეტაპებიეტაპებიეტაპები    კონკურსისკონკურსისკონკურსისკონკურსის    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები    

1 
ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური 

განყოფილების უფროსი 
ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

გივი კილაძე 

2 

ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - 

ფინანსისტი 

ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ივერი კომახიძე 

3 

ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 

საქმის წარმოებაში - მარიამ ლორია 

ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა          

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

მარიამ ლორია 

4 

ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - 

შესყიდვების მენეჯერი 

ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა          

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

არჩილ ციცნაძე 

5 

ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - 

იურისტი 

ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ნინო სურმანიძე 

6 

ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 

სამეურნეო დარგში  

ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა          

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

თენგიზ ბერიძე 

7 საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსი ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა          

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ელდარ ანტონიშვილი 

8 
საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსის 

მოადგილე - მთავარი ქიმიკოსი 
ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ნათელა ღაჭავა 

9 
საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსის 

მოადგილე - მთავარი ბაქტერიოლოგი 
ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

მანანა სირაძე 



10 
საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსის 

მოადგილე - სინჯების/ნიმუშების მიმღები 
ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ლიანა კეკელიძე 

11 
ცენტრის უფროსის თანაშემწე - ხარისხის 

მენეჯერი 
ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა          

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

სოფიკო ბაზიაშვილი 

12 
საგამოცდო ლაბორატორიის მთავარი 

სპეციალისტი - ტექნიკური მენეჯერი 
ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ჯონი ცეცხლაძე 

13 
საგამოცდო ლაბორატორიის მთავარი 

სპეციალისტი - ბაქტერიოლოგი 
სამი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ნაზიკო ჭავჭანიძე                

მაია ასლანიძე                        

გურანდა კოპალეიშვილი 

14 
საგამოცდო ლაბორატორიის მთავარი 

სპეციალისტი - ქიმიკოსი 
ხუთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ზოია წილოსანი      

ქეთევან ჯიბლაძე                 

ეთერ ცივაძე                         

ლია ვერულიძე                

ქეთევან ცერცვაძე 

15 
საგამოცდო ლაბორატორიის მთავარი 

სპეციალისტი - ფიტოპათოლოგი 
ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ნინო ძნელაძე 

16 
საგამოცდო ლაბორატორიის მთავარი 

სპეციალისტი - ვეტერინარი 
ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

მარინე ჯოხთაბერიძე 

17 

საგამოცდო ლაბორატორიის მთავარი 

სპეციალისტი - სინჯების/ნიმუშების 

ამღები 

ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ოთარ იშხნელიძე 

18 
ფიტოსანიტარული დიაგნოსტიკის 

განყოფილების უფროსი 
ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა           

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ვახტანგ გოგუაძე 

19 

ფიტოსანიტარული დიაგნოსტიკის 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - 

აგრონომი 

ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა                     

ΙΙ ეტაპი - ტესტირება 

ნოშრევან ქათამაძე 



20 

ადმინისტრაციული განყოფილების 

მთავარი სპეციალისტი - შესყიდვების 

მენეჯერი 

ერთი 

Ι ეტაპი - აპლიკაციების 

შეფასება/გადარჩევა                  

ΙΙ ეტაპი - გასაუბრება                   

ლევან ბალაძე 

 


