თამაზ თოდუა
მობილური: 995557169000
ელ-ფოსტა: toro1990@mail.ru
ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული
დაბადების თარიღი: 15 აგვისტო, 1957

განათლება
შპს, საქართველო, სექტემბერი / 2010 - დეკემბერი / 2010
ბუღალტერი, საბუღალტო, საგადასახადო და სამეწარმეო აღრიცხვაანგარიშგებისკურსიდაპროგრამაორიბუღალტერია
დიპლომირებული სპეციალისტი
ბაფ, ეი სი სი ეი-ის კურსები, სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის
ადაპტირებული პროგრამა, საქართველო, იანვარი / 2007 - დეკემბერი / 2007
ეკონომისტი,
მაგისტრთან გათანაბრებული
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,
სექტემბერი / 1976 - აგვისტო / 1981
ეკონომისტ–ფინანსისტი, ეკონომიკის
ბაკალავრი
მიბმული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება
ფინმანსური მენეჯერი, შპს " სივრცე", სექტ / 2015 - მაის / 2016, 1000 ლარი (8 თვე)
მოვალეობები: საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების
პროცესების, ფინანსური და საგადასახადო
პროცესების მართვა
მიზეზი: დღემდე
ფინანსური დირექტორი, შპს სამშენებლო კომპანია " პროექტი-21", მარ / 2010 - მაის / 2015,
1500 ლარი (62 თვე - 5 წელი და 2 თვე)
მოვალეობები: საფინანსო, საგადასახადო და
ბუღალტრული აღრიცხვის პროცესების
მართვა
მიზეზი: შეკვეთების სიმცირე
გენერალური ინსპექციის სპეციალისტი, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, ნოე /
2009 - მარ / 2010, 1070 ლარი (4 თვე)
მოვალეობები: საფინანსო სამეურნეო კონტროლისა და
დისციპლინის მომიტორინგი
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მიზეზი: პირადი განცხადება
წამყვანი სპეციალისტი, მთვარი სპეციალისტი, სამმართველოს უფროსის მშ, საქართველოს
ენერგეტიკის სამინისტროს საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველო, დეკ /
2007 - ნოე / 2009, 1070 ლარი (23 თვე - 1 წელი და 11 თვე)
მოვალეობები: საბუღალტრო აღრიცხვისა და
ანგარიშგების პროცესები
მიზეზი: პირადი განცხადება
წამყვანი ინსპექტორი, მთავარი ინსპექტორი, წამყვანი კონტროლიორი, მთავარი
კონტროლიორი, საქართველოს კონტროლის პალატა, თებ / 1994 - ივნ / 2007, 1000 ლარი
(160 თვე - 13 წელი და 4 თვე)
მოვალეობები: სარევიზიო საკონტროლო საქმიანობა
მიზეზი: პირადი განცხადება
23 მექანიზებული ბრიგადის რიგითი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ოქტ / 1992 თებ / 1993 (4 თვე)
მოვალეობები: საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისთვის საომარი მოქმედებები
მიზეზი: საომარი მოქმედებების დამთავრება
საკონტროლო სარევიზიო სამმართველოს უფროსი კონტროლიორ-რევიზორი,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, იან / 1986 - აგვ / 1992, 250 ლარი (79 თვე - 6 წელი
და 7 თვე)
მოვალეობები: სარევიზიო საკონტროლო საქმიანობა
მიზეზი: პირადი განცხადება
უფროსი ეკონომისტი, სოხუმის რაიონის საფინანსო განყოფილება, სექტ / 1981 - იან / 1986,
150 ლარი (52 თვე - 4 წელი და 4 თვე)
მოვალეობები: სოხუმის რაიონის ბიუჯეტის დაგეგმვა,
ანალიზი, ანგარიშგება. საბიუჯეტო
სახსრების ხარჯვის კონტროლი
მიზეზი: გადაყვანა სხვა პოზიციაზე
სრული სტაჟი: 392 თვე (32 წელი და 8 თვე)

ენები
ქართული (წერა:ძალიან კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი), ინგლისური
(წერა:დამაკმაყოფილებელი, მეტყველება:დამაკმაყოფილებელი), რუსული (წერა:ძალიან
კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი)
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კომპიუტერული პროგრამები
Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office
Outlook (ძალიან კარგი), ინტერნეტი (ძალიან კარგი), Microsoft Office Project (კარგი),
Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი)

ტრენინგები, სხვა მიღწევები
შპს, მარტი / 2010 - მაისი / 2010
საბუღალტრო, საგადასახადო და სამეწარმეო აღრიცხვა-ანგარიშგების კურსი;
საბუღალტრო პროგრამა- ორისი, სერთიფიკატი
ACCA, თებერვალი / 2006 - თებერვალი / 2008
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება; ფინანსური ინფორმაცია მენეჯერებისათვის;
საინფორმაციო ტექნოლოგიები; ქართულიბიზნესსამართალი, სერთიფიკატი
გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს კონტროლის პალატის ერთობლივი
ცენტრი, მარტი / 2005 - მაისი / 2005
კომპიუტერის სწავლების კურსი, სერთიფიკატი

რეკომენდატორები
გიორგი შიხაშვილი, მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრის ასოცირებული
პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
geokeria@yahoo.com, 599975424,
მიმაგრებული ფაილი
გულიდა საჯაია, მთავარი ბუღალტერი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო კრედიტი
gulida68@yahoo.com, 593648435,
მიმაგრებული ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია
პირადობის მოწმობა

დამატებითი დოკუმენტები
●

დიპლომი

●

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ცნობა ნამსახურობის შესახებ

●

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობა ნამსახურობის შესახებ

●

შპს "პროექტი 21" ბრძანება დანიშვნის შესახებ

●

თამაზ თოდუა cv

●

პირადობის მოწმობა

●

პროფესორ გიორგი შიხაშვილის რეკომენდაცია
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●

ბაფ-ის პირველი დონის სერთიფიკატი

●

გ.საჯაიას რეკომენდაცია

●

ტრენინგის "საგადასახადო დაბეგვრა" სერტიფიკატი
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მოგესალმებით!

სამოტივაციო წერილი

გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიაზე ჩასატარებელ კონკურსში
მონაწილეობის მიღება გადამაწყვეტინა ჩემმა პროფესიულმა დონემ,შესაბამისმა განათლებამ
და საჭირო უნარ ჩვევებმა. მაქვს სახელმწიფო სამსახურში ფინანსებისა და საბუღალტრო
აღრიცხვისა და სახელმწიფო აუდიტის დარგში 30 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება. ასევე,
ერთ-ერთ ცნობილ სამშენებლო კომპანიაში ფინანსების მართვის ხუთ წლიანი გამოცდილება.
ინგლისისა და უელსის ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA)
პროექტის ფარგლებში გავლილი მაქვს შესაბამისი კურსები და ჩაბარებული გამოცდები
შემდეგ დისციპლინებში:
- ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგება;
- ფინანსური მენეჯმენტი;
- ქართული ბიზნეს სამართალი;
- საინფორმაციო ტექნოლოგიები
- ბიზნესის ბუღალტერია
მიღებული მაქვს სათანადო სერთიფიკატები.
დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის დონე, გუნდური
მუშაობის გამოცდილება და პიროვნული უნარები (პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა,
ორგანიზებულობა, მიზანდასახულობა, კომუნიკაბელურობა, პრობლემების მართვისა და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი, სამუშაო პერსონალისა და დროის ეფექტური მართვა)
სრულად აკმაყოფილებს თქვენს მიერ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს
(დეტალურად აღწერილია წარმოდგენილ cv-ში).
ვარ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი-საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილე.
პატივისცემით,
თამაზ თოდუა
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ოჯახის წევრები
მეუღლე, ელენე თოდუა 1963-03-28
საქართველო, თბილისი, პეკინის 45, ბ18
დიასახლისი

საკონტაქტო ინფორმაცია
მამის სახელი ავერო
სქესი

მამრობითი

მოქალაქეობა საქართველო
პირადი ნომერი
სერია

62001029460
13IA20939

ფაქტობრივი მისამართი

პეკინის 45, ბ.18, თბილისი, საქართველო

რეგისტრაციის მისამართი

პეკინის 45, ბ.18, თბილისი, საქართველო

ავტომანქანის მართვის მოწმობის ნომერი 1837713
სახლის ტელეფონი
სამსახურის ტელეფონი

2363745
577971202
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