
      

სამუშაო გაოცდილება 

 

 

 

  სოციალური მედია და კონტენტ მენეჯერი  
ააიპ საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია 
2020 - დღემდე 
 

 კომპანიის ციფრული მედია არხების მართვა (Facebook, Instagram, LinkedIn); 

 Copywriting; 

 პოსტებისთვის დიზაინის  მომზადება; 

 ვებ გვერდის ადმინისტრირება და ინფორმაციის დროულად განახლება;  

 კომენტარებისა და ინბოქსის მოდერირება; 

 სოციალური მედიის არხების სტატისტიკის წარმოება, ანალიზი და რეპორტინგი; 

 

 

კომუნიკაციების მენეჯერი 
თანამედროვე განათლების აკადემია 
2019-დღემდე 
 

 აკადემიის PR-ის გეგმის დაგეგმვა და შემუშავება;  

 შემუშავებული სტრატეგიის შესაბამისად დაგეგმვა, განახორციელება და მონიტორინგი გაწევა 

წინასწარ განსაზღვრული აქტივობების; 

 აკადემიისთვის კალენდრულად გაწერილი ღონისძიებების დაგეგმვა; განხორციელებული 

ღონისძიებებისა და აქტივობების დროულად და ხარისხიანად გაშუქება სოციალური ქსელით; 

 მშობლებთან კომუნიკაცია და მათთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება; 

 აკადემიის Facebook გვერდის და ვებ გვერდის ადმინისტრირება და ინფორმაციის დროულად 

განახლება;  

 ადამიანური რესურსების მენეჯერის ფუნქციები შესრულება; 

 გასაუბრებების დაგეგმვა და წარმართვა; 

 ვიდეო და ფოტო მასალების გადაღება და დამუშავება. 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 
ესთეტიკური და სარეაბილიტაციო მედიცინის ცენტრი „Healthy Life“ 
2018 – 2019 წ.წ 
 

 სოციალური მედიის მართვა , დიჯითალ აქტივობების დაგეგმვა; 

 ფოტო/ვიდეო გადაღების დაგეგმარება; 

 პოსტებისთვის ტექსტების მომზადება, დაბუსტვა და დროული უკუკავშირი მომხმარებლებთან; 

 შეთავაზებების, სიახლეების, ვაკანსიების და ა.შ. გამოქვეყნება, სარეკლამო მასალების დამზადება; 

 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.  

 

 

 

 

 

ელენე სიორდია 

elenesiordia@gmail.com          

(+995) 551 70 21 21                   

თბილისი, საქართველო        



 

 

სარეკლამო სააგენტო „StarcomMediaVest“ 
მედია მენეჯერი 
2015 -2018 წ.წ 
 

 დამკვეთთან კომუნიკაციის ორგანიზება, მათთვის შეთავაზებების მომზადება;  

 სარეკლამო კამპანიების დაგეგმვა და ეფექტური რეალიზაცია;  

 სარეკლამო შეკვეთების კოორდინაცია;  

 კამპანიის კონტროლი;  

 კამპანიის მიმდინარე და შემდგომი მედია და ფინანსური ანალიზი. 

 

სარეკლამო სააგენტო „StarcomMediaVest“ 
BTL მენეჯერი 
2014 -2015 წ.წ 
 

 სარეკლამო შეკვეთების კოორდინაცია;  

 დამკვეთთან კომუნიკაციის ორგანიზება და მათი მოთხოვნების შესაბამისად კამპანიის ციკლის 

დაგეგმვა; 

 სტამბასთან ურთიერთობა, საბეჭდი მასალის დროულად მიწოდება, 

 მონტაჟისა და დემონტაჟის კონტროლი. 

 

 

უძრავი ქონების სააგენტო „Paragoni“ 
ოფის მენეჯერი 
2012 – 2013 წ.წ 
 

 კომპანიაში შემოსული და გასული კორესპონდენციის მართვა; 

 სატელეფონო ზარებზე პასუხი და შესაბამისი გადამისამართება; 

 საქმიანი კორესპონდენციის წარმოება, საკანცელარიო ნივთების მარაგების კონტროლი; 

 კომპანიის დოკუმენტაციის (ბრძანებები, ხელშეკრულებები, წერილები, მიღება-ჩაბარებები) 

დამუშავება, კორექტირება და დაარქივება; 

 ხელშეწყობა;შეხვედრების და გეგმიური თათბირების ორგანიზება; 

 კომპანიაში ვიზიტორების დახვედრა; 

 სხვადასხვა ადმინისტრაციული დავალებების შესრულება; 

 ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

განათლება 
 

სოციალური მეცნიერებები (საზოგადოებასთან ურთიერთობა) მაგისტრი 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა უნივერსიტეტი (GIPA) 
2018-2020 წ.წ  

 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ფილოლოგია) ბაკალავრი 

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
2011-2014 წ.წ 

 

ტრენინგები და სერთიფიკატები 

 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა უნივერსიტეტი (2015) 
საზოგადოებასთან ურთიერთობა სასერტიფიკატო კურსი. 

 

თი--ემ-ერ ჯორჯია  (2016) “პროგრამული უზრუნველყოფა „Arianna”-ს მუშაობის ძირითადი 

პრინციპები და მედია- პარამეტრები“ 

 



 

Academy of Digital Industries (2021) სოციალური მედიის კურსი 

 

 

ენები 
 

ქართული     ინგლისური    რუსული 

 

 

 

კომპიუტერული უნარები 

 

Microsoft office           

SPSS           

Adobe Photoshop 

Adobe Premiere Pro  
 

 

 
 

 
 

ტრიმედიაინტელიჯენსი (2016) “პროგრამული უზრუნველყოფა „Kantari”-ის 

მუშაობის ძირითადი პრინციპები და პარამეტრები“ 

 
 
 


