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კანდიდატის შერჩევის პოლიტიკა Recruitment Policy 

პოლიტიკა/საოპერაციო პროცედურის  
დასახელება: კანდიდატის შერჩევის 
პოლიტიკა 
 
დანაყოფი: ადამიანური რესურსების 
პროცედურები 
 
ქვე-დანაყოფი: დასაქმება 
 
შემსრულებელი:  ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმი, ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტი 
 
დადგენილება: ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმის მიერ თანამშრომლის 
შერჩევისა  და დასაქმების პოლიტიკა აღწერს 
გარე/შიდა კანდიდატების მოზიდვის და 
შერჩევის პროცესს. ეს პოლიტიკა დაინერგა 
იმისათვის, რომ ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმმა უზრუნველყოს საუკეთესო, 
ხელმისაწვდომი კადრებისა და 
მოხალისეების მოზიდვის შესაძლებლობა 
ვაკანტურ პოზიციებზე.   
ანაკლიის განვითრების კონსორციუმი 
თანაბარი შესაძლებლობების 
დამსაქმებელია. დამქირავებელი ჯგუფების 
მიზანია თანამშრომლის დაქირავების 
კარგად დაგეგმილი და დისკრიმინაციისაგან 
თავისუფალი პროცესის უზრუნველყოფა.  
შერჩევის მეთოდები უნდა იყოს 
სამართლიანი, კვალიფიციური და 
ეფექტური.  
 
პასუხისმგებლობა: ამ პროცედურის 
დაცვაზე პასუხისმგებელია ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტი.  
არეალი:  შერჩევისა და დასაქმების ეს 
პროცედურა ვრცელდება ყველა 
თანამშრომელზე, ვინც ანაკლიის 
განვითარების კონსორციუმში კადრის 

Policy/Operational Procedure 
Name:  Recruitment Policy 
 
 
Section: HR Procedures 
 
 
Sub-section: Employment 
 
Custodian: Anaklia Development Consortium, 
Human Resources Management Department 
 
 
Policy Statement:  ADC employee recruitment 
and selection policy describes the process for 
attracting and selecting external/internal job 
candidates. This policy has been established to 
ensure ADC has the opportunity to attract the 
best available staff and volunteers for all vacant 
positions. 
ADC is an equal opportunities employer. Hiring 
teams aim for a well-planned 
and discrimination-free hiring process. 
Recruitment methods must be fair, efficient, and 
effective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsibility: Human Resources Management 
Department is responsible for maintaining this 
procedure. 
Scope: This recruitment and selection policy 
applies to all employees who are involved in 
hiring for ADC. It refers to all potential job 
candidates. 
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დაქირავების პროცესშია ჩართული. ის 
შეეხება ყველა პოტენციურ კანდიდატს.  
შერჩევისწინა აქტივობები 
როდესაც საჭირო ხდება პოზიციაზე 
თანამშრომლის აყვანა, დამქირავებელმა 
მენეჯერებმა ზედმიწევნით უნდა 
განიხილონ მოთხოვნები და შერჩევის 
მთავარი კრიტერიუმები ამ პოზიციისთვის, 
მათ შორის უნარები, გამოცდილება და 
კვალიფიკაცია.  
თუ ხელმისაწვდომი პოზიციისთვის არ 
არსებობს პოზიციის აღწერილობა, ან თუ ის 
ითხოვს გადახედვას, ეს შესაბამისი 
დამქირავებელი მენეჯერის 
პასუხისმგებლობა. როგორც კი პოზიციის 
აღწერილობა ან შესწორებები მომზადდება, 
ის უნდა გადაიგზავნოს ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტში და 
საჭიროების შემთხვევაში მას 
დაადასტურებს აღმასრულებელი 
დირექტორი და/ან საბჭო. შერჩევის 
კრიტერიუმი დადგენილი იქნება პოზიციის 
შესაბამისად.  
 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში 
შერჩევისა და დასაქმების პროცესი შედგება 
შემდეგი ეტაპებისგან: 

1. ვაკანსიის გამოცხადების საჭიროების 
განსაზღვრა 
2. გადაწყვეტილების მიღება გარე თუ 
შიდა კადრის აყვანის შესახებ 
3. სამუშაოს აღწერილობის განხილვა 
და განცხადების შედგენა  
4. ვაკანსიის გამოქვეყნებისთვის  
შესაფერისი წყაროების შერჩევა 
5. შერჩევის საფეხურების და შესაძლო 
ვადების განსაზღვრა 
6. მიღებული რეზიუმეების განხილვა 
7. პასიური კანდიდატების გამორიცხვა 
8. შერჩეული აპლიკაციების გადარჩევა 
9. შერჩევის ყველა საფეხურის გავლა 
10. შესაფერისი კანდიდატის შერჩევა 

Pre-Recruitment Activities 
When it becomes necessary to recruit for a 
position, Hiring managers should carefully 
consider the requirements for the position, and 
the key selection criteria including skills, 
experience and qualifications.  
If no position description exists for the available 
position, or if it requires revising, this is the 
responsibility of the appropriate Hiring manager. 
Once the new position description or 
amendments have been drafted, it should be 
forwarded on to Human Resources Department 
and, if appropriate, approved by the CEO and/or 
Board.  Selection criteria will be drawn up based 
on the basis of a position statement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADC recruitment and selection process goes 
through the following steps: 

12. Identify need for an opening 
13. Decide whether to hire externally or 
internally 
14. Review the job description and compose 
a job announcement 
15. Select appropriates sources for posting 
the opening 
16. Decide on the selection stages and 
possible timeframe 
17. Review received resumes  
18. Source passive candidates 
19. Shortlist applications 
20. Proceed through all selection stages 
21. Select the most suitable candidate 
22. Make an official offer 
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11. ოფიციალური შეთავაზების 
გაკეთება.  

დამქირავებელ   მენეჯერებს შეუძლიათ 
გამოაკლონ/დაამატონ საფეხურები 
საჭიროების შემთხვევაში.  

სამუშაოს შესახებ განცხადების გაკეთება 

სამუშაოს შესახებ განცხადებას ამზადებს 
ადამიანური რესურსების მენეჯერი 
თითოეული როლისათვის სამუშაოს სრულ 
აღწერილობაზე დაყრდნობით. განცხადება 
უნდა იყოს გასაგები და ზუსტად აღწერდეს 
ვაკანსიას. ის უნდა მოიცავდეს:   

 ანაკლიის განვითრების კონსორციუმის  
პროექტის მოკლე აღწერას 

 თანამდებობის მიზნის მოკლე შინაარსს 
 პასუხისმგებლობების ჩამონათვალს 
 მოთხოვნილი კვალიფიკაციის 

ჩამონათვალს 
 აპლიკაციის წარმოდგენის გზებს და 

ვადებს 

შიდა პირდაპირი დანიშვნა/დაწინაურება 
იმ შემთხვევაში, თუ მენეჯერს სურს 
თანამშრომლის დაწინაურება, რომელიც 
აკმაყოფილებს შერჩევის კონკრეტულ 
კრიტერიუმებს ვაკანტურ შიდა პოზიციაზე, 
მისი დანიშვნა უნდა  დაადასტუროს 
შესაბამისმა მენეჯერმა, ხოლო დასტური  
გააგზავნოს ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტში. 
 
ვაკანსიების გამოცხადება კომპანიის შიგნით 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 
მენეჯერებს გარე კანდიდატების შერჩევის 
დაწყებამდე,  შეუძლიათ ვაკანსია  კომპანიის 
შიგნით გამოაცხადონ. თუ ასეთ 
გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ისინი:   

 ამზადებენ სამუშაოს აღწერილობას 

Hiring managers may remove/add steps as 
appropriate.  

 

 

Creating job announcements 

HR Manager creates job announcements based 
on full job descriptions of each role. Job 
announcements should be clear and accurately 
represent the open position. They should 
include: 

 A brief description of ADC project 
 A short summary of the role’s purpose 
 A list of responsibilities 
 A list of qualification requirements 
 How to apply and the deadline for application 

 
 
 
 
Direct Internal Appointments/Promotions 
In situations where a Manager wishes to promote 
an employee who meets the specific selection 
criteria for the vacant position into the internal 
vacancy, the appointment must be authorised by 
the appropriate Manager, and the approval is to 
be forwarded to the Human Resources 
Department.  
 
 
Posting jobs internally 
ADC hiring managers can post a job opening 
internally before starting recruiting external 
candidates. If they decide to post internally, they: 
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 ადგენენ ვადას შიდა აპლიკაციების 
მისაღებად 

 ღია პოზიციის შესახებ აცხადებენ 
ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით 
ან ზეპირსიტყვიერად 

 შეარჩევენ შესაფერის კანდიდატს 
 აკეთებენ ოფიციალურ შეთავაზებას 

 
ვაკანსიის გამოცხადება კომპანიის გარეთ  
იმ შემთხვევაში, თუ პოზიცია ვერ შეივსო 
შიდა რესურსით ან უფრო მართებულია 
გარე დასაქმების კამპანია, ხელმისაწვდომი 
პოზიციის შესახებ ინფორმაცია უნდა 
გავრცელდეს შესაბამისი ქსელებით, ვებ 
გვერდით/გვერდებით ან/და ნებისმიერი 
ოფიციალური ვებ გვერდით ან კომპანიის 
ვებ პორტალით (როგორებიცაა ფეისბუქის 
გვერდი, ლინკდინის ვებ გვერდი და ა.შ), 
ასევე ადგილობრივი დამსაქმებელი 
კომპანიების დახმარებით (ჰედჰანთერები ან 
დასაქმების სააგენტოები). 
მოხალისე/სტაჟირების პოზიციები 
საჭიროების შემთხვევაში უფრო ფართოდ 
გავრცელდება.   
ადამიანური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტი ადმინისტრირებას გაუწევს 
განცხადებების გავრცელებას და შეამოწმებს 
მიღებულ აპლიკაციებს. 
კომპანიის გარეთ  განცხადების 
გავრცელების შემთხვევაში ანაკლიის 
განვითარების კონსორციუმმა უნდა: 

 წარმოადგინოს სამუშაოს 
აღწერილობა ვაკანსიისთვის  

 განათავსოს განცხადება შესაბამის 
ქსელში 

 დაადგინოს გარე აპლიკაციების 
მიღების ვადები 

 შეარჩიოს შესაფერისი კანდიდატი 
 გაუკეთოს მას ოფიციალური 

შეთავაზება  

 Provide a Job Description of the opening  
 Set a deadline for internal applications 
 Communicate the opening through 

emails or verbally 
 Select the most suitable candidate 
 Make an official offer 

 
 
Posting jobs externally 
Where a position cannot be filled internally or 
where it is appropriate to conduct an external 
recruitment campaign, the available position 
should be advertised through relevant networks, 
website/s or/and any official website or web-
portal of the company (such as facebook page, 
linkedin web-page etc.) and through local 
employment services (Headhunter or 
Employment Agency).  
Volunteer/Internship positions will be 
advertised as widely as deemed reasonable. 
The Human Resources Department will 
administer the placement of the advertisement 
and monitor applications received. 
In case of external job announcements ADC has 
to: 

 

 

 

 Provide a Job Description of the opening  
 Advertise the opening through relevant 

networks 
 Set a deadline for external applications 
 Select the most suitable candidate 
 Make an official offer 
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შერჩევის კონსულტანტების გამოყენება  
შესაძლებელია საჭიროების შემთხვევაში 
კანდიდატების შერჩევის გარე 
კონსულტანტების გამოყენება. 
დამქირავებელი მენეჯერი პროცესში 
კონსულტანტის მომსახურების ჩართვის 
შესახებ დახმარებისთვის ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტს უნდა 
დაუკავშირდეს.  
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 
ადამიანური რესურსების მენეჯერის 
პასუხისმგებლობაა, რომ გარე 
კონსულტანტი იცავდეს კონსორციუმის 
მიერ განსაზღვრულ შერჩევისა და 
დასაქმების წესებს.  
თანამშრომლის შერჩევის ეტაპები 
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს აქვს 
სამსახურში აყვანის სტანდარტული, 
მოქნილი პროცესი, რომელიც შეიძლება 
მსუბუქად შეიცვალოს თანამდებობის 
მოთხოვნებიდან გამომდინარე. ჩვენი 
სტანდარტული პროცესი მოიცავს:  

 რეზუმეების გადარჩევას 
 ინტერვიუებს 
 რეკომენდაციების შემოწმებას  
 ოფიციალური შეთავაზების 
გაკეთებას (ზეპირად ან წერილობით) 

 

დამქირავებელ   მენეჯერებს შეუძლიათ 
დაამატონ/მოაკლონ ეტაპები ვაკანტური  
პოზიციის საჭიროებებიდან გამომდინარე. 
მაგალითად მათ შეუძლიათ დაამატონ 
შემდეგი ეტაპები: 

 ჯგუფური ინტერვიუები 
 შეფასების ცენტრები 
 კომპეტენცია/ცოდნა ან სხვა 
შესარჩევი ტესტები 

Use of Recruitment Consultants 
Where deemed appropriate, external 
recruitment consultants may be used for 
recruitment purposes. The Hiring Manager 
should contact the Human Resources 
Department for assistance in engaging the 
services of recruitment consultant. 
It is ADC HR Manager’s responsibility to ensure 
that the recruitment consultant adheres to ADC’s 
recruitment and selection policies. 
 
 
 
 
 
Employee selection stages 
ADC has a standard hiring process that may be 
tweaked according to a role’s requirements. Our 
standard process involves: 

 

 Resume screening 
 Interviews 
 Reference Checking 
 Making an official offer (verbal or 
written)  

 

Hiring managers may choose to add/remove 
stages depending on the role they’re hiring for. 
For example, they can add the following 
selection stages/methods: 

 

 Group interviews 
 Assessment centers 
 Competency/Knowledge or 
other selection tests 
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ძირითად შემთხვევებში რეზუმეების 
გადარჩევის და ინტერვიუს ეტაპები 
სავალდებულოა.  

პასუხი ინტერვიუს შემდეგ 
დამქირავებელმა მენეჯერებმა ინტერვიუს 
შემდეგ ყოველთვის უნდა შეატყობინონ 
პასუხი კანდიდატებს, იმის მიუხედავათ 
უთხრეს თუ არა მათ უარი.    

 
გაუქმებული შეთავაზებები 
იმ შემთხვევაში, თუ ოფიციალური 
შეთავაზება უნდა გაუქმდეს, 
დამქირავებელმა მენეჯერმა და ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტმა უნდა 
მოამზადონ ხელმოწერილი 
წერილი/იმეილი ან ოფიციალური 
დოკუმენტი. ეს დოკუმენტი უნდა 
შეიცავდეს შეთავაზების გაუქმების 
კანონიერ მიზეზს. კანონიერი მიზეზები 
გულისხმობს:  

 კანდიდატს არ აქვს კანონიერი უფლება 
იმუშაოს ამ კომპანიაში  

 კანდიდატმა გააყალბა რეკომენდაციები 
ან  იცრუა მნიშვნელოვან  საკითხზე 

 კანდიდატი არ იღებს შეთავაზებას 
დათქმულ ვადაში (ვადა განსაზღვრული 
უნდა იყოს შეთავაზების წერილში) 

 

დოკუმენტები ახალი თანამშრომლისთვის 

როდესაც კანდიდატი შერჩეულია, 
ადამიანური რესურსების მენეჯერი 
ვალდებულია ამის შესახებ შეატყობინოს 
შერჩეულ კანდიდატს და დამქირავებელ 
მენეჯერს. გარე კანდიდატის შერჩევის 
შემთხვევაში, ადამიანური რესურსების 

In most cases, the stages of resume screening and 
interview are compulsory. 

Interview Feedback 
Recruiters/ hiring managers should always give a 
feedback to the candidates they interviewed 
whether they reject them or not.  

 

Revoked offers 

In case when a formal has to be revoked, the 
hiring manager and human resources 
department should draft and sign a written 
letter/e-mail or official document. This 
document should include a legitimate reason for 
revoking the offer. Legitimate reasons include: 

 

 Candidate is proved to not be legally allowed 
to work for a company  

 Candidate has falsified references or otherwise 
lied about a serious issue 

 Candidate doesn’t accept the offer within the 
specified deadline (deadline must have been 
included in the offer letter) 

 
 
 
New Starter Paperwork 
 
When the candidate is selected, the HR Manager 
is required to notify the successful candidate and 
the Hiring Manager. If an external candidate has 
been selected, the HR Manager is to make a 
verbal or/and written offer to the successful 
candidate. 
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მენეჯერმა მას ზეპირი ან/და წერილობითი 
შეთავაზება უნდა გაუკეთოს.  

შეთავაზების წერილი და/ან შრომითი 
ხელშეკრულება ადასტურებს სამუშაოს 
დაწყების თარიღს, ხელფასს (თუ ასეთი 
არის), პოზიციას, დასაქმების  პირობებს, 
რომლებიც  თანამშრომელს ეხება. 
როდესაც ადამიანური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტი კანდიდატის მხრიდან 
ხელმოწერილ წერილს ან შრომით 
ხელშეკრულებას მიიღებს, მან უნდა 
შეატყობინოს ყველა წარუმატებელ 
კანდიდატს. თუ პროცესში ჩართული იყო 
დასაქმების სააგენტო, ადამიანური 
რესურსების მენეჯერი ატყობინებს 
სააგენტოს, ის კი თავის მხრივ კანდიდატებს. 
დამქირავებელი მენეჯერი ვალდებულია 
ჰქონდეს კავშირი ადამიანური რესურსების 
დეპარტამენტთან რომ უზრუნველყოს 
საჭირო დოკუმენტაციის, აღჭურვილობის 
და დაშვების პრივილეგიების მომზადება 
ახალი თანამშრომლისთვის. 
ადამიანური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტი უზრუნველყოფს, რომ ახალი 
თანამშრომელი გაეცნოს ანაკლიის 
განვიათრების კონსორციუმის ან მისი 
შვილობილი კომპანიების შრომითი ქცევის 
კოდექსს ან/და კომპანიაში მოქმედ სხვა 
წესებს.   
       
*მთელი წინამდებარე დოკუმენტი 
წარმოადგენს ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმის კონფიდენციალურ 
ინტელექტუალურ საკუთრებას. 
რეპროდუქცია, კონსორციუმის, მისი 
კონტრაქტორი და ქვე-კონტრაქტორი 
კომპანიების თანამშრომლების გარდა, სხვა 
პირებისთვის გაზიარება, ან აქ დაცული 
რაიმე ინფორმაციის გამოყენება მკაცრად 
აკრძალულია კონსორციუმის 
აღმასრულებელი პირის მხრიდან 
წერილობითი ნებართვის მიღების გარეშე.                  

The letter of offer and/or labor agreement will 
confirm the start date, salary (if any), position 
and the terms and conditions of employment 
pertaining to the employee. 
Once the Human Resources Department has 
received the candidate’s signed letter of offer or 
labor agreement the Human Resources 
Department is to notify all unsuccessful 
candidates. If an external recruitment agency has 
been used, the HR Manager is to notify the 
agency, who will notify the unsuccessful 
candidates.  
The Hiring Manager is responsible for liaising 
with the Human Resources Department to 
ensure that the necessary documentation, 
equipment and access privileges are prepared for 
the new employee. 
The Human Resources Department will ensure 
the new employee becomes familiar with the 
Labor Code of Conduct of ADC  or ADC sister 
companies or/and other relevant policies of the 
company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*The entire content of this Recruitment Policy is 
and will remain the confidential intellectual 
property of ADC; the reproduction, sharing 
other than with ADC employees, employees of 
ADC contractors and sub-contractors or any 
other use of any information contained herein is 
strictly prohibited without first receiving 
written authorization from an ADC executive.                  
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ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 
გენერალური დირექტორი 
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