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ვეტერინარი ქირურგის 

სამუშაოს აღწერილობის ფორმა 

 
 

Mayhew ფილიალი მეიჰიუ საქართველო  
Mayhew Georgia 

დარგის მენეჯერი: ვეტერინარი ანა მეცხვარიშვილი DVM 

ვაკანსიის 
დახურვის დრო  

29 October 2021 დამსაქმებელი / 
რეკრუტერი:  

Mayhew Georgia-ს დირექტორი და 

ვეტერინარი 

 

 
 

 

ფუნქციები და  მოვალეობები: 

 

• უზრუნველყოს და ხელი შეუწყოს Mayhew Georgia-ს კარგი იმიჯის შექმნას ნებისმირი დროის 

განმავლობაში, როგორც კარგი კლინიკური, ასევე პირადი სტანდარტების დაცვით კოლეგებთან და 

ფართო საზოგადოებასთან ყველანაირი კომუნიკაციის დროს; 

• ხელი შეუწყოს შინაური ცხოველების პასუხისმგებლიან მფლობელობას ფართო საზოგადოებაში, 

სტერილიზაციის პროგრამებისა და სხვა პროფილაქტიკური ვეტერინარული პროცედურების, 

როგორიცაა ვაქცინაცია, პარაზიტების კონტროლი და ცხოველის იდენტიფიკაცია - მნიშვნელობის 

ადვოკატირება.  

• Mayhew Georgia-ს და მის ვეტერინარებთან ერთად, ასევე  მათი ზედამხედველობის ქვეშ მუშაობა, 

სადაც აყვანილ ვეტერინარს მოუწევს  ძაღლების და კატების პრე და პოსტ ოპერაციული 
პროცედურების ჩატარება და ასისტირება, ცხოველისთვის პრე-ოპერაციული პრეპარატების შეყვანა 

და ანესთეზიის მონიტორინგი, ანალგეზია, ძაღლებისა და კატების რეპროდუქციული ქირურგია და 
სამედიცინო მკურნალობა. მთავარი კონცენტრირება და მიმართულება იქნება პრევენციულ 
ვეტერინარული მომსახურებება, როგორიცაა უპატრონო ძაღლებისა და კატების პოპულაციის 

მართვისა და კეთილდღეობის პროგრამები  თბილისსა და რეგიონებში, რომელიც დაფინანსებულია 

Mayhew საქართველოს მიერ. 

• Mayhew-სპროტოკოლებისა და ცხოველთა მოვლისა და კეთილდღეობის სტანდარტების შესაბამისად 

მუშაობა; 

• ადმინისტრაციული მოვალეობების შესრულება, რომელიც დაკავშირებულია ძაღლებისა და კატების 

პოპულაციის მართვის სამუშაოების განხორციელებასთან, სტატისტიკის, ოპერატიული 

მონაცემებისა და ინფორმაციის აღრიცხვა Mayhew საქართველოსათვის.  

• ნებისმიერი სხვა მოვალეობის შესრულება, რომელიც შეიძლება დროდადრო იყოს მითითებული 

თქვენი მენეჯერის მიერ; 

• Mayhew Georgia-ს სასწავლო და საველე ვიზიტებში მონაწილეობა და დახმარება თბილისსა და 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.   

გაითვალისწინეთ, ეს არ არის დავალებების სრული ჩამონათვალი და თქვენ შეიძლება დაგევალოთ ნებისმიერი 
საქმესთან შესაბამისი დავალება, რომელიც დაკავშირებულია ზემოთ აღნიშნულ პოზიციასთან.   

სამუშაო საათები: 
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სტანდარტული სამუშაო კვირაა 40 საათი, გრაფიკი და როტაციები განისაზღვრება ექიმი ანა მეცხვარიშვილის მიერ 

 
 

 

წლიური შვებულება: 

წელიწადში 25 დღე + საქართველოს ოფიციალური საზოგადოებრივი დღესასწაულები 

 
 

 
 

ხელფასი: 

სრული (გროსი) 1000 – 1200.00 ლარი/თვეში. განიხილება და  გადაიხედება წარმატებით დასრულებული 6 -თვიანი 

გამოსაცდელი ვადის შემდეგ. 

 
 
 

დამატებითი ინფორმაცია: 

უნიფორმით მომარაგება 

 
 

 
ვეტერინარი ქირურგის პიროვნული 
მახასიათებლების ფორმა 

 
 

 

მახასიათებელი სავალდებულო სასურველი შეფასდების ტიპი 

მიღწევები  

პროფესიული 
კვალიფიკაცია: 

დიპლომირებული ვეტერინარის 
აკადემიური ხარისხი / Degree of 

Doctor of Veterinary Medicine  

 განაცხადი 

სამუშაო გამოცდილება:  ცხოველთა 
კეთილდღეობის 

პროექტებში 
მოხალისეობის 

გამოცდილება 

განაცხადი 
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უნარები:  

გუნდური მუშაობა თანამშრომლებთან შეთანხმებული 

მუშაობის სურვილი და 
შესაძლებლობა. სტრესულ და 

ემოციურ გარემოში მუშაობის უნარი.  

 გასაუბრება 

კომუნიკაცია მომხმარებლებთან და კოლეგებთან 
ეფექტური კომუნიკაციის 

შესაძლებლობა (წერილობით, 
ვერბალურად) 

ინგლისური ენის 
კარგად ცოდნა 

(ვერბალურად, 
წერილობით) 

განაცხადი და 
გასაუბრება 

მომხმარებელთა 
მომსახურება 

მომხმარებლებისთვის მომსახურების 
შეფასება და უმაღლესი 

სტანდარტების მიწოდების უნარი 

 გასაუბრება 

გადაწყვეტილების მიღება სწორი გადაწყვეტილებების დროული 

მიღების უნარი ალტერნატიული 

ვარიანტების განხილვის შემდეგ. 

 გასაუბრება 

საკუთარი თავისა და 

სხვების განვითარება 

საკუთარი შესაძლებლობების და 

პოტენციალის გაზრდის 
შესაძლებლობა და პასუხისმგებლობა 

ორგანიზაციის ცვალებადი 
მოთხოვნების საჭიროებიდან 

გამომდინარე. 

 განაცხადი და 

გასაუბრება 

ცვლილებებთან 
ადაპტაციის უნარი 

დადებითი რეაგირება ცვლილებებზე, 

მუდმივი მცდელობა გააუმჯობესოს 

პროცესები კომპანიის მიზნების 

მისაღწევად 

 გასაუბრება 

სტანდარტების დაცვა 

Compliance  
კომპანიის უსაფრთხოების,  

საკანონმდებლო მოთხოვნების, 

ზოგადი წესებისა და რეგულაციების 

დაცვა. 

 გასაუბრება 

 
 
 

ინტერპერსონალური უნარები და შესაძლებლობები:  

ზოგადი მიდგომა პროფესიონალური და თავაზიანი 

მიდგომა კლიენტებისა და 

კოლეგების მიმართ. პოზიტიური 

და ენთუზიაზმით აღსავსე 
პიროვნება 

 გასაუბრება 

სანდოობა სანდო და საიმედო  გასაუბრება 
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სამუშაო ეთიკა კეთილსინდისიერი და 

შრომისმოყვარე. 
 გასაუბრება 

გულისხმიერება ტაქტიანი და დიპლომატი 
სენსიტიური საკითხების 

განხილვისას.   

 გასაუბრება 

ანალიტიკური აზროვნება 

 

პრობლემის გადაჭრის უნარები  გასაუბრება 

ICT/ადმინისტრატორი ადმინისტრაციული უნარები  განაცხადი და 

გასაუბრება 

ცხოველების მოვლა ცხოველთან მოპყრობის 
უსაფრთხო და საიმედო საბაზისო 

უნარები. ახალი მეთოდების 
ათვისების სურვილი. 

 გასაუბრება 

მართვის მოწმობა  მართვის მოწმობა  

(სუფთა ისტორიით)  

განაცხადი 

 


