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პერსონალური ინფორმაცია                             თამარ კანაშვილი 
 
                                                                        მისამართი:  ვაკე, ირ.აბაშიძის ქუჩა #42,  თბილისი 0174, საქართველო 
 

+995 32 227226  +995 555 51 75 74  / 577 34 34 64 

Tamar.kanashvili@gmail.com  
 
                                                      Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tamarkanashvili/                                                          
    სამუშაო გამოცდილება      400+ ჩატარებული ტრენინგი; ეფექტური გაყიდვების, სერვის + და ტრენერთა ტრენერი;      

        20+ პროექტის ორგანიზატორი;  ტრენინგების და განვითარების მენეჯმენტის მართვის გამოცდილება;  
 

2019 -დან დამფუძნებელი, ხელმძღვანელი, ტრენერთა ასოციაცია 

2019- დან კლუბის მომსახურების ხელმძღვანელი, International Lions Club თბილისი;  

2009- დან Freelancer ბიზნეს -საჯარო სექტორის ტრენერი  

2018-იდან ფასილიტატორი, თიმბოუთი 

2016 -იდან თანადამფუძნებელი, ტრენინგების და განვითარების ასოციაცია 

2016- იდან მიწვეული ბიზნეს ტრენერი, Headvice 

2016-იდან შპს ფორტუნა, დამფუძნებელი 

2018- ტრენერი, საკონსულტაციო ცენტრი Stream 

2017 იდან მიწევული ტრენერი, ISET (პროფესიონალური განვითარების მოდული-საჯარო გამოსვლების 

ხელოვნება და ეფექტური პრეზენტაცია)  

     2010-დან     ხელმძღვანელი, ორგანიზაცია Speak Up in Georgia  პროექტები ეხმარება მონაწილეებს იმ უნარების 

განვითარებაში, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ დასაქმებაში და კარიერულ ზრდაში.  გადამზადებული მონაწილეების 

რაოდენობა: 2000+   ღონისძიებების ორგანიზება მთელ საქართველოში. პროექტის მონიტორინგი; მონაწილეების შერჩევა; 

გადამზადება და სხვა;  ორგანიზატორი: ახალგაზრდები მშვიდობისათვის; ასაკი-რიცხვებია; ახალგაზრდები-

ახალგაზრდბისათვის;  საჯარო გამოსვლების ჩემპიონატი; დებატები; ქალთა გაძლიერება ეკონომიკაში 

       2018 - რადიო პოზიტივის ეთერის წამყვანი  

       2016 -2018  ტრენინგების და განვითარების მენეჯერი, ბიზნეს ტრენერი -საქართველოს   

                ინდუსტრიული ჯგუფი (ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰოლდინგი საქართველოში)  

2015-   ტრენინგებისა და განვითარების განყოფილების უფროსი, ადამიანური რესურსების  

                 სამმართველო, შსს მომსახურების სააგენტო  

 2015         ტრენინგების კოორდინატორი & ტრენერი-ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი,  

                დიპლომატ ჯორჯია  ტრენინგის საჭიროების განსაზღვრა; მოდულების შემუშავება;   

                ტრენინგების  ჩატარება; ტრენერთა ტრენერი;  

2014-2015     ტრენერი ბანკ კონსტანტაში, შემდგომ თი ბი სი-ში მიმართულება: სერვის + & გაყიდვები  
                დამატებითი აქტივობები: ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება ეფექტური პრეზენტაციის    

                და ზრდასრულთა განათლების  პრინციპების მხრივ;   სახელმძღვანელოების შექმნა   

                    ტრენერებისათვის; საკრედიტო და საოპერაციოს მიმართულებით რეკომენდაციებზე მუშაობა;  

2014-2015    ტრენერი, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და სამოქალაქო განვითარების აკადემიურ 

                   ცენტრში, მიმართულება:  ლიდერული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი კურსი ახალგაზრდებისათვის;  

2013-2014        ავტორი & მენეჯერი “ Speak Up about Georgia” ინტერნეტ ტელევიზია wtv.ge- ზე 
 

 პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლებას მსოფლიო   
მასშტაბით; რას ფიქრობენ უცხოელები საქართველოზე; 

             2013            კომუნიკაციების მენეჯერი, კამპანია “1% კანონი საქართველოში” - არასამთავრობო   

                               ორგანიზაციების და სამოქალაქო სექტორის გაძლიერების მხარდასაჭერად; 
             2013        ტრენერი,  აისეკ გდანსკში, სოპოტში, გდინიაში. ტრენერი და წევრი                      

     საერთაშორისო ორგანიზაცია Toastmasters -ში; 
      2012-2013  მოხალისე  CARITAS Archidiecezji Gdańskiej- პროექტი “ერთად სხვებისთვის”  
    (European Volunteer Service) მოხალისე, ტრენინგები რთულად აღსაზრდელ  ბავშვებთან და   

მოზარდებთან; 

            2012       ტრენერი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში (შემდგომ სასწავლო პროცესების მართვის  

                            მენეჯერი) მიმართულება: მოდულების შემუშავება ძირითადად უნარების მხრივ.  საგამოძიებო       

mailto:Tamar.kanashvili@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/tamarkanashvili/
https://www.youtube.com/watch?v=OgzT4ZGUvw0


                             სამსახურის თანამშრომლების გადამზადება; გუნდის მართვა და სხვა.  

2011-2012  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, კომპანია გლობალსელში-ძირითადი აქტივობები:   

                             შეხვედრების ორგანიზება, ინფორმაცის მოძიება, ღონისძიებების ჩატარება, პოტენციური პარტნიორების        

                             მოძიება; მოლაპარაკებები;  

2011-2012 დირექტორი, Chatpay  კომპანიის შესახებ:  ჩეთ&ფეი ინოვაციური მულტი-ფუნქციონირებადი     
         სადიალოგო სისტემას დამატებული უსაფრთო გადახდები.  მაგ: მზა შეტყობინებები, გადამისამართების     

         ფუნქცია და სხვა.  მთავარი აქტივობები: გაყიდვები, შეხვედრების ორგანიზება, სტრატეგიის დაგეგმვა  
        2010 ტრენერი, აისეკ უნივერსიტეტში (პოლონეთში)  

                             ტრენინგ პროგრამის ავტორი; ინგლისური ენისა და ლიდერული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი   

                                კურსი, როგორც მოზარდებისთვის ასევე ზრდასრულებისთვის; 

2008-2010   ვიცე-პრეზიდენტი, საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით აისეკ თავისუფალ    

                         უნივერსიტეტში    აისეკი- ყველაზე დიდი ახალგაზრდული ორგანიზაცია მსოფლიოში, რომელიც    
                              არის პლატფორმა ახალგაზრდა ლიდერების განვითარებისთვის.  ძირითადი  
                              აქტივობები: მოლაპარაკებები წარმოება, როგორც ლოკალურ ასევე საერთაშორისო  
                              დონეზე; გუნდის მართვა; პროექტების ორგანიზება; პრეზენტაციების ჩატარება    
                              ფონდების მოძიება;  შეთავაზებები; კომპანიებთან შეხვედრები და სხვა.  

2010      რედაქტორი & დამფუძნებელი,  სტუდენტური გაზეთი „პირველი“ ილიას სახელმწიფო  

                             უნივერსიტეტში  ძირითადი აქტივობები: პარტნიორების მოძიება, კონფერენციების ორგანიზება;   

                                გუნდის მართვა; სტატიების დამუშავება; დაკორექტირება და სხვა.  

რელევანტური განათლება

 

2018 -2021 სადოქტორო- ბიზნეს ადმინისტირება, ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 2017  ტრენერთა ტრენინგი, Headvice, ტრენერი, ზურა მხეიძე 

 2017  ფსიქოლოგიის საფუძვლები, 3 თვიანი კურსი; ჯიპა 

 2017 ინტერნეტ მარკეტინგი და Adobe Illustrator Course -ინტელექტ ცენტრი; Headvice  

2012-2015  ინგლისურენოვანი მაგისტრატურა, ბიზნეს ადმინისტრირება, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

2015 ადამიანური რესურსების მართვის კურსი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა 

2015 ტრენერთა ტრენინგი, კვიპროსში International Human Assets  

2014 ტრენერთა ტრენინგი CEFE მეთოდოლოგია, სერტიფიცირებული ტრენერი,  

მაკედონია (ევროკავშირის პროექტი) 

2013 

 

საჯარო გამოსვლების ჩემპიონატის მოგება I -ადგილზე M1- მასშტაბით და  

პოლონეთის ეროვნული ტურზე #III ადგილი 

2007-2011 

 

ბაკალავრიატი, ბიზნეს ადმინისტრირება, ილისას სახელმწიფო უნივერსიტეტში  

მეორადი პროფესია:  ჟურნალისტიკა 

2012 ტრენერთა ტრენინგი, Tool Fair VIII საბერძნეთი, დელფი 

2012  ტრენერთა ტრენინგი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

2012 წლამდე სხვა: საერთაშორისო ბაირონის სკოლა; საერთაშორისო ბიზნეს ეთიკის კურსი 

 

 

ენები: ინგლისური-თავისუფლად;   რუსული და პოლონური - საშუალოდ; 

საოფისე პროგრამები: MC Word; MC Excel; MC Power point; Outlook; Movie Maker 


