
 

 

 

SA Archimedese noorteagentuuris töötame selle nimel, et aidata Eestil kasvada. Tunned, et õppimise toetamine on 
ühtaegu nii Sinu töö kui südameasi?   
 
Tule ja anna oma panus osaledes Noorteagentuuri KOOLITUSTEGEVUSTE SPETSIALISTI värbamiskonkursil. 
 
Koolitustegevuste spetsialisti tegevusalaks on noorsootöötajate professionaalse arengu terviklik ja mitmekesine 
toetamine koolitustegevuste praktilise korraldamise ja koolitusinfo levitamise kaudu. 
 
SINU ÜLESANDEKS ON riigisiseste ja rahvusvaheliste koolituste korraldamine sh 

➢ õpikeskkonna kujundamine; 
➢ inglisekeelsete koolituskutsete tõlkimine ja toimetamine sihtgrupile sobivasse ja tähelepanu soodustavasse vormi; 
➢ väliskoolitustele kandideerinud osalejatega suhtlemine, kandidaatide hindamine ja väljavalimine; 
➢ koolitusvahendite olemasolu tagamine ja õppematerjalide komplekteerimine; 
➢ hoida korras ja teada koolituse dokumentidest kõike – osalejate nimekirjadest kuluaruanneteni välja; 
➢ koolituste läbiviimiseks vajalike hangete korraldamine; 
➢ teenusepakkujatega, koolitajatega, väliskoolituste korraldajatega ja koolitustel osalejatega ladus suhtlemine; 
➢ koolitusalase kommunikatsiooni edendamine mh mitteformaalne.ee ja salto-youth.net keskkonnas. 

 
SUL ON HEAD EELDUSED, KUI:  

➢ mõistad täiskasvanud, aga ka noore õppija ja õppimise eripärasid; 
➢ oled ettevõtliku meelelaadiga ja koolitustegevusi varemgi korraldanud; 
➢ oled oma tegevuses iseseisev, täpne ja kohusetundlik; 
➢ oled tegelenud teenuste hankimisega ja omad teadmisi Riigihangete seaduse üldpõhimõtteid; 
➢ oled ühtviisi hea suhtleja, läbirääkija ning koostöösuhete looja ja hoidja; 
➢ sul on suur ja hooliv süda, mis ei murdu ka ootamatutes olukordades; 
➢ valdad kõrgtasemel eesti keelt (nii kõnes kui kirjas) ning saad kenasti hakkama ka inglise keeles suhtlemisega; 
➢ oled nobe ja iseseisev õppija; 
➢ kasuks tuleb noortevaldkonna hea tundmine ja vene keele oskus. 

 
SIND OOTAB: 

➢ huvitav ja väljakutseid pakkuv töö; 
➢ võimalus võtta vastutus ühiskonnas väga olulise koolitusvaldkonna eest; 
➢ 35 päeva põhipuhkust; 
➢ paindlikkust eviv ja õppimisele suunatud töökultuur; 
➢ edasipürgiv ja hooliv meeskond; 
➢ kontor Kadrioru veerel. 

 
 
VÕIMALUS 
Saada oma CV ja selgitus, miks Sind sedalaadi väljakutse huvitab ühes palgasooviga 19. jaanuariks e-posti aadressil 
Sandra.Räim@archimedes.ee.  Samalt aadressilt saad küsida ka lisainformatsiooni. 
 
Võtame kõikide kandidaatidega ühendust konkursile järgneva nädala jooksul ning teatame, kellega ja kuidas jätkame.  
 

Töö eeldab täiskoormusega töötamist. Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.  
Sobiva kandidaadiga sõlmime tähtajalise töölepingu. 
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