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კავკასიის ბიზნეს სკოლა ჯორჯიის 
უნივერსიტეტის რობინსონის ბიზნეს 
სკოლასთან ერთად
ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრატურა 

2002-2005

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მაგისტრთან გათანაბრებული / მექანიკა 
მათემატიკის ფაქულტეტი 

1982-1987

ენობრივი კომპეტენციები

ინგლისური ენა - B1

რუსული ენა  - A1

კომპიუტერული უნარები

MS WORD
MS EXCEL
POWER POINT
COREL
PHOTOSHOP
WORDPRESS

სამეცნიერო სერტიფიკატები

ACCA – F1, F2, F3

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა / ბიზნეს ადმინისტრირების 
პროგრამა / ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტი 

2018

სამუშაო გამოცდილება

შპს გაბ სოლუშენს 
პოზიცია:  დირექტორი
პროექტების მომზადება. ავტომატიზაციის 
სისტემების დანერგვა.
მომწოდებლებთან და დამკვეთებთან 
ურთიერთობა

2017

ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი 
ლექტორი , პროექტის მართვა, ინვესტიციების 
დაგეგმვა და მართვა

2017



სამუშაო გამოცდილება

სასტუმრო შატო ყვარელი 
პოზიცია:  მთავარი კონსულტატი ბიზნესის
განვითარების, საოპერაციო და 
მომსახურების კუთხით

2013-2014

შპს ინტელფონი 
პოზიცია:   მთავარი კონსულტანტი ახალი 
სერვისების დანერგვის და განვითარების, და 
არსებული სერვისების გაუმჯობესების 
საკითხებში

2013

შპს ინტრეიდი 
პოზიცია:  გენერალური დირექტორი

2011-2013

შპს მ-ჯგუფი 
პოზიცია: „კურორტი ყვარლის ტბის“ 
პროექტის მენეჯერი

2010-2011

New York University - The Business of Real Estate: 
Finance and Investment – New York, USA

2006

ტრენინგები / სემინარები

შპს კოფი ბრეიქ კომპანი ჯორჯია 
პოზიცია: მმართველი პარტნიორი

2014-2017

UFC JSC 
პოზიცია:  გენერალური დირექტორი

1997-2006

სს ინტელექტბანკი 
პოზიცია:   IT მენეჯერი

1997

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამოყენებითი
მათემატიკის ინსტიტუტი 
პოზიცია:  ასისტენტი

1987-1995

კომაროვის სახელობის ფიზიკა 
მათემატიკის სკოლა-ინტერნატი 
პოზიცია: მათემატიკის მასწავლებელი

1991-1993

ტაჩკა უსა საქართველო 
პოზიცია: აღმასრულებელი დირექტორი

2006-2007

მე-2 ექსპერიმენტული საშუალო სკოლა 
პოზიცია: მათემატიკის მასწავლებელი

1988-1993



ტრენინგები / სემინარები

საქართველოს საბანკო აკადემია - 
სტრატეგიული მართვა - თბილისი, 
საქართველო, 

2003

საქართველოს საბანკო აკადემია - რისკების 
მართვა - თბილისი, საქართველო, 

2002

Tieto Enator Financial Solutions Introduction User 
Training Course on Implementation of EMV Stan-
dard Smart Cards in Bank and Card Processing 
Centre - Stockholm, Sweden

2004

New York University – Real Estate Development – 
New York, USA

2006

Introduction to the Payment Card Business – 
Europay (MasterCard) – Waterloo, Belgium

2001

Community Connections for Georgia Program – 
Bethesda, USA

1999

Tieto Konts – Bank and Payment Cards - Riga, 
Latvia

1998


