
ბექა ფერაძე

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

დაბადების თარიღი: 14.03.1991

განათლება

EUROPEAN HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGMENT, Bulgaria, 02.2016 - 03.2016
ევროინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
მაგისტრთან გათანაბრებული

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი.
(ტემპუსის პროექტი), საქართველო, 10.2014 - 07.2016
ევროინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები (წარჩინებით), სოციალურ მეცნიერებათა
მაგისტრი, მიმაგრებული ფაილი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2010 - 07.2014
ტურიზმის მენეჯმენტი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ბაკალავრი, მიმაგრებული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება

ანტიკორუფციული საბჭოს წევრი, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო, 01.2018 - - დღემდე (5 თვე - 0 წელი და 5 თვე)

მოვალეობები: შრომის პირობების ინსპექტირების პროცესზე საზოგადოებრივი
ზედამხედველობის განხორციელების უზრუნველყოფა კორუფციული რისკების
შეფასებისა და პრევენციის გზით., მიმაგრებული ფაილი

მოწვეული ლექტორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ", 03.2017 - - დღემდე
(15 თვე - 1 წელი და 3 თვე)

მოვალეობები: საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში ვკითხულობ ლექციებს ორი
მიმართულებით: 1.შრომის ბაზრის და დასაქმების პოლიტიკის და 2.შრომის
ეკონომიკის მიმართულებით., მიმაგრებული ფაილი

საგანმანათლებო პროგრამების ხელმძღვანელი, საქართველოს პროგრესული ფორუმი,
02.2016 - - დღემდე (28 თვე - 2 წელი და 4 თვე)

მოვალეობები: ორგანიზაციაში სასწავლო/საგანმანათლებო მენეჯმენტის წარმართვა,
პროგრამების შემუშავება, თანამშრომლებს შორის მოდულების განაწილება და
სასწავლო ხარისხის კონტროლი., მიმაგრებული ფაილი

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებული პირი (შრომის ინსპექტორი), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო, 01.2016 - - დღემდე (29 თვე - 2 წელი და 5 თვე)

მობილური: 551118257

ელ-ფოსტა Bperadze@moh.gov.ge

https://www.hr.gov.ge/files/64a36b94-45a0-4ea9-9529-3d78932a6618
https://www.hr.gov.ge/files/fecfb960-1c99-4252-8e42-1d857ba0057c
https://www.hr.gov.ge/files/b881c920-a55e-4da0-828a-abce61870133
https://www.hr.gov.ge/files/2b6d0e1a-addd-45b1-a9e5-a1bd5f7b4afe
https://www.hr.gov.ge/files/4d79aa4c-c990-4f9b-a5f4-a18c23281877


მოვალეობები: დეპარტამენტში არსებული ყოველდღიური და გრძელვადიანი მენეჯმენტის
დაგეგმვა და განხორციელება, თანამშრომლებს შორის დავალებების
განაწილება, შრომის პირობების ინსპექტირება.
კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, ეროვნული საკანონმდებლო
ინიციატივების და ტექნიკური რეგლამენტების მომზადება, რევიზია და
ინიციატივები. ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისად, ევროდირექტივების
ქართულ კანონმდებლობაში ტრანსპოზიციის მიზნით შრომის უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის დაცვის რეგლამენტების მომზადება და შესაბამისობის დადგენა.
, მიმაგრებული ფაილი

ტრენერი, საქართველოს პროგრესული ფორუმი, 01.2016 - - დღემდე (29 თვე - 2 წელი
და 5 თვე)

მოვალეობები: ვატარებ ტრენინგს შემდეგ მიმართულებებზე: პროფესიული უსაფრთხოება და
ჯანმრთელობა; შრომითი ურთიერთობები ევროკავშირში - შედარებითი
პერსპექტივით საქართველოსთან და აგრეთვე ევროპის კეთილდღეობის
სისტემებთან დაკავშირებით., მიმაგრებული ფაილი

შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო, 07.2015 - 01.2016, 1000 ლ, (6 თვე - 0 წელი და 6 თვე)

მოვალეობები: შრომის პირობების მონიტორინგი, მიმაგრებული ფაილი

ოფისის მენეჯერი, ს. ს ,,ენერგო პრო ჯორჯია", 03.2013 - 09.2014 (18 თვე - 1 წელი და 6
თვე)

მოვალეობები: ადინისტრაციული მენეჯმენტის განხორციელება, კომპანიის ეფექტური
ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფა,
განაწილება დაკონტროლი, საქმიანი ქაღალდების და ხელშეკრულებების
შედგენა, მოქალაქეთა მომსახურება და საჭიროებიდან გამომდინარე სხვადასხვა
ტიპის მენეჯმენტის განხორციელება, მიმაგრებული ფაილი

შრომის უსაფრთხოებისა და სტანდარტიზაციის სამსახურის უფროსი, GIC Georgia LLC,
02.2013 - 12.2015 (34 თვე - 2 წელი და 10 თვე)

მოვალეობები: დეპარტამენტის საქმიანობისა და მენეჯმენტის წარმართვა, თანამშრომელთა
შორის საქმიანობისა და დავალებების განაწილება და მათი საქმიანობის
ზედამხედველობა. შრომის უსაფრთხოებისა და სტანდარტიზაციის ( ISO
(International Organization for Standardization) მიმართულებით აუდიტის
განხორციელება, შესრულებული სამუშაოს კონტროლი და შესაბამისობის
დადგენა.

გაყიდვების მიმართულებით მარკენტინგის მენეჯმენტის განსაზღვრა, სხვადასხვა
აქტივობის დაგეგმვა და ზედამხედველობა., მიმაგრებული ფაილი

ოფისის მენეჯერი, GIC Georgia LLC, 10.2011 - 02.2013 (16 თვე - 1 წელი და 4 თვე)

მოვალეობები: კომპანიის ადმინისტრაციული საქმისწარმოება, მენეჯმენტი, საზოგადოებასთან
და სამიზნე კომპანიებთან კომუნიკაცია და მოლაპარაკების წარმართვა,
მიმაგრებული ფაილი

სრული სტაჟი 80 თვე (6 წელი და 8 თვე)

ენები

ქართული (მეტყველება: C2, წერა: C2) ინგლისური (მეტყველება: B2, წერა: B2)

https://www.hr.gov.ge/files/06a3260d-b2f6-4ea2-ac05-950e42545b85
https://www.hr.gov.ge/files/c746b2ab-eaee-4cab-967d-2d4a171d3f3a
https://www.hr.gov.ge/files/85c7729d-de98-406d-b5cd-f34a39134c4a
https://www.hr.gov.ge/files/502336f8-9875-41f7-9865-e23a07af139d
https://www.hr.gov.ge/files/e4006a80-f683-4874-b208-5c92de0af880
https://www.hr.gov.ge/files/c1fb6b7d-9308-459e-8b5b-082a4ec03581
https://www.hr.gov.ge/files/c1fb6b7d-9308-459e-8b5b-082a4ec03581


კომპიუტერული პროგრამები

Windows (ძალიან კარგი), Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office
PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office
Outlook (ძალიან კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

ITC-ILO centre in Turin (Italy), 10.2017-11.2017
Policies and Practices for Enterprise Formalization and Small Enterprise Development,
სერტიფიკატი

International Organization for Migration (IOM) - Government of the United States,
05.2017-06.2017
ტრენინგი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე, სერტიფიკატი

საქართველოს პროგრესული ფორუმი და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, 12.2015-12.2015
ფრიდრის ებერტის ფონდის სასწალო კურსი ბერლინში

შ.პ.ს საფკო, 12.2015-12.2015
ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემები: ჯანმრთელობის და
უსაფრთხოების საფუძვლები, რისკების შეფასება, ინციდენტის გამოძიება, საფრთხეები
სამუშაო ადგილზე, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების აუდიტი, სერტიფიკატი

ფ.პ რ. კვერენჩხილაძე, 12.2015-12.2015
საწარმოო სანიტარია და ჰიგიენა

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, 12.2015-12.2015
საწარმოო ტრავმატიზმი და უბედური შემთხვევევის გამოკვლევა; პერსონალის სწავლება და
ინსტრუქტაჟი;

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია, 12.2015-12.2015
შრომის ინსპექციის პოლიტიკის დაგეგმარება

ილიაუნის მართვის ინსტიტუტი, 11.2015-12.2015
სამშენებლო სექტორში შრომის უსაფრთხოება; იძულებითი შრომა და შრომითი
ექსპლუატაცია, ტრეფიკინგი

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), 09.2015-09.2015
შრომითი უფლებები,იძულებითი შრომა და ტრეფიკინგი

შრომის საერთაშორისო ორგანიცაცია (ILO), 07.2015-07.2015
ინსპექტირების პროცესი და სამუშაო პირობების შესაბამისობა

EUVEGE - Technical Assistance to VET and Employment Reform in Georgia, 05.2015-
05.2017
Transposition of EU directives in the occupational safety and health area, სერტიფიკატი

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 05.2015-06.2015
ადამიანური რესურსების მართვა (HR), სერტიფიკატი

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 12.2014-12.2014
ლიდერობისა და მართვის სკოლა, სერტიფიკატი

GCAD თბილისი, ორგანიზებული საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი,
10.2010-05.2011
ინგლისურის შემსწავლელი კურსი

https://www.hr.gov.ge/files/349c6a73-8c5a-4f3d-844d-3c9290868f44
https://www.hr.gov.ge/files/349c6a73-8c5a-4f3d-844d-3c9290868f44
https://www.hr.gov.ge/files/9aabda75-275c-4029-87a6-08df09a68ebf
https://www.hr.gov.ge/files/e059cdd1-fbac-47b9-85f3-5b2d0cd40072
https://www.hr.gov.ge/files/0a6f7867-2a06-4568-9e05-5dde2957906c
https://www.hr.gov.ge/files/1c08c91e-cdb8-41f5-800e-154520828044
https://www.hr.gov.ge/files/ebd82e86-2c8c-43cd-b427-c22301779c35


ნაშრომები, პუბლიკაციები

შრომის პირობები და უსაფრთხოება საქართველოს სამშენებლო სექტორში, ფორმალური
და არაფორმალური დასაქმების პირობებში, 01.2018შრომითი ურთიერთობები, ,
ატვირთული ფაილი

თბილისის მუნიციპალური მიკროავტობუსების მძღოლების სამუშაო პირობები და შრომის
უსაფრთხოება, 12.2016შრომითი ურთიერთობები, , ატვირთული ფაილი

გაფიცვების ტალღა საქართველოში და მისი გამომწვევი მიზეზები, 07.2016შრომითი
ურთოერთობები,
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