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ვაკანსია  
 

კომპანია LAB Technologies აცხადებს სტაჟირებას. ვეძებთ მოტივირებულ, 

ნიჭიერ და განვითარებაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდას, რომელიც 

შემოუერთდება ჩვენს გუნდს. 

 

 

სამუშაო ადგილი: თბილისი, ნ. ბოხუას #6 

სამუშაო გრაფიკი: დღეში 3 საათი (ორშაბათი-პარასკევი) 

ანაზღაურება: 440 ლარი (დარიცხული)  

სტაჟირების პერიოდი: 3 თვე 

სტაჟირების შემდგომ: დასაქმების პერსპექტივა   

 

 

ფუნქცია-მოვალეობები: 
  

• უშუალო ხელმძღვანელთან ერთად კომპანიაში განსახორციელებელი 

საოპერაციო საკითხებში ჩართულობა; 

• გაყიდვების პროცესში მონაწილეობის მიღება; 

• ტექნიკური შესყიდვების პროცესში ჩართულობა; 

• ტენდერებში მონაწილეობის მიღება და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება ; 

• საქმესთან დაკავშირებული ხელშეკრულების მომზადებაში ჩართულობა და 

კლიენტებთან ურთიერთობა; 

• ბაზარზე არსებული სიახლეების მუდმივი გაცნობა და პროფესიული 

განვითარების, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუშაობა. 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 

• განათლება: მე-3 კურსიდან  

• ინგლისური ენების ცოდნა B1-დან 

• საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel)  
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პიროვნული მახასიათებლები: 

 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• კარგი კომუნიკაციის უნარი; 

• მოლაპარაკების/მიმოწერის წარმოების უნარი; 

• Self-presentation უნარი; 

• დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

• შრომისმოყვერობა 

 

 

ჩვენ გთავაზობთ: 

 

• IT ბაზრის შესწავლის საშუალებას. 

• IT სფეროში სასურველი მიმართულებით განვითარებას 

• დასაქმების საშუალებას; 

• მეგობრულ და კომფორტულ სამუშაო გარემოს; 

 

 

ჩვენს შესახებ: 

• LAB Technologies დაარსდა 2008 წელს.  

• ვართ ქართული IT ინტეგრატორი კომპანია  

• ბიზნეს მოდელია - B2B 

• მომხმარებლები - საჯარო და კერძო სექტორი  

• გვაქვს 6 ძირითადი მიმართულება  

• წარმოვადგენთ 15 + ბრენდს 

      მიმართულებები: 

• ქსელური გადაწყვეტილებები 

• სერვერები, სთორიჯები, HCI 

• კიბერუსაფრთხოება 

• პროგრამული უზრუნველყოფა 

• პერსონალური სისტემების მიმართულება 

• ტექ სერვისები, ინტეგრაცია 

     

 ბრენდები: 

CISCO, DellEMC, HP Inc., Lenovo, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, Palo Alto,      

Aruba, Nakivo, Extreme Networks and etc. 
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ჩვენი ოფისი: 

 

მისამართი: თბილისში, ნოდარ ბოხუას 6 

 

საიტი: www.lab.ge  

 

სოც ქსელები: Facebook LinkedIn 

 

ტელ: 032 229 06 09 

 

 

 

 

 

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოგვიგზავნოთ ელ 

ფოსტაზე: tinatin.mamisashvili@lab.ge არაუგვიანეს 2022 წლის 20 ნოემბრისა.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ჩვენი კომპანია დასაქმებისა და შრომითი ურთიერთობის თანაბარ პირობებს უქმნის ნებისმიერ დაქირავებულსა და კანდიდატს, მისი 

რასის, რელიგიის, მრწამსის, სქესის, ეროვნების, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, შეზღუდული შესაძლებლობების, 

გენდერული იდენტობის, პოლიტიკური შეხედულების ან სხვა ნიშნის მიუხედავად. IT კომპანია LAB  გამორიცხავს ნებისმიერი სახის 

დისკრიმინაციას შერჩევისა და თანამშრომლობის ყველა ეტაპზე. 

http://www.lab.ge/
https://www.facebook.com/ltdlab
https://www.linkedin.com/company/11801015
mailto:tinatin.mamisashvili@lab.ge

