
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში არსებულ ზოგიერთ საკონკურსო 

თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსები: 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების სამმართველოს ხელმძღვანელი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71803?active=1  

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71700?active=1  

საბიუჯეტო დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საბიუჯეტო პოლიტიკის სამმართველოს 

ხელმძღვანელი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71701?active=1  

სამინისტროს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71703?active=1  

სამინისტროს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71704?active=1  

სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის ფასიანი ქაღალდების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71705?active=1  

სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71706?active=1  

სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის საინვესტიციო პროექტების სამმართველოს მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71708?active=1  

სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის  ვალის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71710?active=1  

სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71711?active=1  

იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71721?active=1  

ადამიანური რესურსების მართვის  დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკისა და ანალიზის 

სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 
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https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71713?active=1  

ფისკალური რისკების მართვის დეპარტამენტის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71727?active=1  

საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის  დეპარტამენტის საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირების სამმართველოს 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71724?active=1  

საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის  დეპარტამენტის საბაჟო პოლიტიკის ფორმირების სამმართველოს პირველი 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71730?active=1  

საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის  დეპარტამენტის საგადასახადო კანონმდებლობის ანალიზის სამმართველოს 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71715?active=1  

საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის  დეპარტამენტის საგადასახადო კანონმდებლობის ანალიზის სამმართველოს 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71714?active=1  

დავების განხილვის სამსახურის საჩივრების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 

ვაკანსია) 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71707?active=1  

დავების განხილვის სამსახურის გადაწყვეტილებების მონიტორინგის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71712?active=1 

იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობის 

სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71718?active=1  

 

 

გთხოვთ, კონკურსებში მონაწილეობის მსურველებმა 2022 წლის 19 ივნისის ჩათვლით გაიაროთ 

რეგისტრაცია და შეავსოთ განცხადება (განცხადების შევსების დროს სრულად ატვირთეთ და 

გამოაგზავნეთ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია) საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ვებგვერდზე −  http://www.hr.gov.ge .     
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