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Ühise tööhõiveprojekti
eesmärk on aidata
leida tööd ja töötajaid

Valgat ja Valkat tuleb tööturul
vaadelda kui ühte linna
Vents Armands Krauklis, Valka kihelkonnaduuma esimees:
„Meie linnade juhtlause „Valka ja
Valga – üks linn kahes riigis” muu
tub aina rohkem reaalsuseks. Valka
ja Valga kohalikud omavalitsused
aitavad nii palju kui võimalik kaasa
meie kahe linna lähendamisele, vi
ies ellu ühiseid projekte, toetades
ettevõtluse arengut ja tööturgude
liitmist, et piir oleks vaid juriidiline
fakt ja selle takistav mõju vähe
neks.
Koos oleme palju tugevamad kui
kumbki linn omaette. Valkat ja Val
gat tuleb võtta kui ühtset territoo
riumi. Oleme tihedalt seotud nii
ajaloolises kui geograafilises tähen
duses, oleme vanad sõbrad nii meie
riikide – Läti ja Eesti – kui Valka ja
Valga omavalitsuste tasandil.
Elades Valkas ja Valgas, tuleb ära
kasutada kõik võimalused, mida

kummalgi poolel piirile pakkuda
on. Ei ole tarvis karta töötamist tei
ses riigis. Kõige tähtsam on saavu
tada see, et inimesed ei sõidaks
tööotsingutele Norrasse, Iirimaale
või teistesse riikidesse, vaid leiaksid
tööd ja tegevust paigas, kus elavad.
Töötame selle nimel, et elu Valkas
ja Valgas muutuks üha paremaks.”
Margus Lepik, Valga vallavanem: „Mõlema linna – Valga ja
Valka – omavalitsused ja meie, kui
nende juhid teeme praktiliselt kõik,
mida suudame, et koostöö meie
linnade vahel oleks tihedam ja
efektiivsem. Ka antud projekt, mis
on mõeldud kahe tööturu lähenda
miseks, aitab kaasa sellele, et koos
tugevam olla. See aga on hea nii
inimestele kui ettevõtlusele.
Ootame järgmisi samme, mis
tuleb astuda Eesti ja Läti valitsusel,
et leida vastuseid nendele küsimus

tele, mis on riikliku tasandi päde
vus. Järgmisel aastal alustab taas
tööd riikidevaheline komisjon, et
lahendada neid probleeme, millega
Valgas ja Valkas tuleb piiri tõttu te
gemist teha. Need on seotud koos
tööga näiteks tervishoiu- ja medit
siinivaldkonnas ning siinkohal
omavalitsused vastavate ja spet
siaalselt Valgale-Valkale välja töö
tatud normatiivaktideta midagi te
ha ei saa. Arvan, et peaksime mine
ma veel ühe sammu võrra kauge
male – tuleb töötada selle nimel, et
Valga ja Valka omandaksid erima
jandustsooni staatuse. Maailmas
selliseid näiteid on. Miks peame
arendama piiriülest äri, kui võime
edendada Valgas ja Valkas ettevõt
lust, mida piir ega riikide erinev
seadusandlus ei mõjutaks? Selle
poole tuleb püüelda, ehkki see pole
kerge ülesanne.”

Gunta Smane, Valka kihelkonnaduuma arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Informatiivse ajalehe „Töö Val
gas–Valkas” väljaandmine on IN
TERREG Eesti-Läti piiriülese
koostööprogrammi (2014-2020)
projekti „Piiriülese tööjõuturu in
tegratsiooni ja tööhõive edenda
mine”, tunnusnumber Est-Lat 40
(Promotion of Cross – Border La
bour Market Integration and Em
ployment (Valka – Valga mobili
ty)) üks tegevustest. Ajavahemikul
käesoleva aaasta detsembrist kuni
2019. aasta juulini antakse ajaleh
te välja kaheksa korda (kord kvar
talis). Käesolev väljaanne on ka
heksa hulgas esimene, mis jõud
nud Valka ja Valga omavalitsuste
elanikeni. Ajaleht jagab uudiseid
Läti Vabariigi Valka kihelkonnast
ja Eesti Vabariigi Valga omavalit
susest, kajastamist leiavad tööhõi
ve- ja tööturualased teated ning
info vabadest töökohtadest Valka
kihelkonnas ja Valga maakonnas.
Sama sisu ja mahuga ajaleht hak
kab ilmuma läti-vene- ja eesti-ve

nekeelsena. Kogutrükiarv, mis
jõuab Valka ja Valga omavalitsus
te lugejateni, on 15 000 eksempla
ri.
Ajalehe väljaandmine on pro
jekti üks tegevustest eesmärgi saa
vutamise teel, et aidata kaasa pii
riala tööotsijate ja tööandjate
kindlustunde saavutamisele leid
maks sobivat tööd või töötajat,
edendada piiriäärse tööturu integ
ratsiooni ja tööhõivet, tagada ning
parandada juurdepääsu kvaliteeti
infole ja teenustele, korraldades
ühiseid tööhõivealaseid koolitusi ja
väljaõpet, ning arendades nõusta
misteenuseid.
Projekti juhtiv partner on Läti
riiklik tööhõiveagentuur (Nodar
binātības valsts aģentūra), projekti
partnerid on Valka kihelkonnaduu
ma, Valga linnavalitsus ja Eesti
Töötukassa.
Projekti kogueelarve on 422
683,98 EUR, millest Euroopa Re
gionaalarengu Fondi (ERAF) toe
tus 359 281,38 EUR, partnerite
kaasfinantseeringu suurus on 63
402,60 EUR.

See trükis väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.
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Valga Betoon vajab universaalseid spetsialiste
A
astast 1992 tegutseb Valgas
Märt Piiri asutatud ette
võte PM Kaubandusgrupp,
mis praegu on rohkem tuntud kui
kaubamärk Valga Betoon. Ettevõte
asub aadressil Viljandi 82c, ehitus
seadmeid ja -masinaid rentiva fir
ma Cramo kõrval. Käesoleval kuul
sai PM Kaubandusgrupi juht Valga
maakonna parima ettevõtja tiitli.
See on tõendus sellest, et Märt Piiri
tegutsemine ettevõtluses on suu
natud arengule ja kasvule.
Ettevõtja ise leiab, et firma on
arenenud koos Eesti majandusega.
Sel moel peegeldatakse otsekui
noore riigi arenguteed.
PM Kaubandusgrupp on aren
danud kahte tegevussunda ehk li
saks liiva ja kruusa kaevandamise
le hakati möödunud aastal tootma
betooni.
Nagu kõigil teenusepakkujatel,
oli ka kõnealusel firmal raske al
gus, sest oli tarvis tõestada oma
võimekust Eesti turul. Samuti oli
tarvis taotleda vajalikud kvalitee
disertifikaadid. PM Kaubandus
grupp on kvaliteedilati kõrgele
seadnud ega kavatse mitte mingil
juhul seda madalamale langetada.
See rikuks ettevõtte head mainet ja
segaks arengut tulevikus. Ettevõte
teeb koostööd suurte tellijatega nii
Eestist kui Lätist, näiteks omavalit
suste ja ehitusfirmadega. Samuti
saavad betooni osta eraisikud väik
semates või suuremates kogustes
(kõige väiksem kogus, mida ette
võte pakub, on 300 l), kas kohale
viimisega või oma transpordiva
hendiga järele minnes. Kõikide
klientide soovid kuulatakse ära ja
võetakse arvesse. Üha enam saa

dakse aru, et palju lihtsam on näi
teks põranda tarvis betooni tellida
ettevõttest, kui seda kodus kokku
segada.
Praegu on ettevõttes ametis 12
inimest, neist kümme tootmises.
Betoonimeister on naisterahvas.
Ettevõttes töötas ka üks lätlane,
kuid kahjuks pärast väljaõpet ja
mõnda aega Eestis leivateenimist
valis ta siiski töö Lätis.
Märt Piir rõhutab, et töö betoo
ni tootmisel on füüsiliselt raske ja
tuleb arvestada, et ette tuleb üle
tundegi. See on seotud betooni
tootmise spetsiifika ja tellija mää
ratud kohaletoimetamise täht
aegadega, mida tuleb rangelt täita.
Näiteks kui objektil peab olema
kell 8, siis arvestades vahemaad ja
betooni valmistamisele kuluvat
aega, tuleb tööle tulla oluliselt va
rem. Samamoodi, kui päeva lõ
puks pole betoonivalu suudetud
lõpetada, tuleb sellega jätkata seni
kuni töö tehtud saab. Tuleb tööta
da, järgides kõiki tehnoloogilisi
nõudmisi, ka siis, kui on tänama
tud ilmastikuolud, olgu nendeks
kõrvetav päike või käre külm, sa
dagu vihma või lund. Ettevõtja
kinnitab, et järgitakse kõiki tööaja
arvestamise ja ületundidega seo
tud seadusi.
Töötajate keskmine töötasu on
1000 eurot ja rohkem. Teenistus
sõltub tööülesannetest. Näiteks au
tojuhid, kes töötavad PUMI (lü
hend sõnadest „pump” ja „mikser”)
operaatorina, teenivad rohkem au
tojuhtidest, kes veavad segusõlmest
betooni lihtsalt mikserautoga.
Tööandja, järgides Eesti Vabariigi
seadusandlust, tasub kõik maksud.

Tasutud saavad ka ületunnid.
Asjaolu, et Eestis võrreldes Lätiga
on suuremad palgad, muudab too
te mõnevõrra kallimaks võrreldes
naaberriigi analoogiga. Märt Piir
tunnistab, et see on üks põhjustest,
miks on raske siseneda Läti turule
ja konkureerida naabrite toodetu
ga. Siiski on ta tahtmist täis seda
teha.
Ettevõte ei paku töötajatele ko
hapeal sooja lõunat, söögipoolise
eest peavad nad hoolt kandma ise.
Tootmishoone rekonstrueerimisel
mõeldakse ka töötajate mugavuste
parandamisele (puhkeruum, pese
misvõimalused).
Ettevõtte juhi tulevikuplaanid
on seotud tootmisterritooriumi
heakorrastamisega, mille tulemu
sena luuakse uusi töökohti. See tä
hendab, et betooni tootmiseks lä
heb tarvis uusi töötajaid. Märt Piir
märgib, et siiani on selles valdkon
nas olnud üpris keeruline leida
oskustega spetsialiste, mistõttu tu
leb endil töötajaid välja õpetada,
mis võib aga kesta pool aastat. Ta
leiab, et praegu on vaja leida koge
mustega töötajaid, kes teaks kõiki
vajalikke operatsioone ja võiks
töötada erinevatel töökohtadel. Et
tevõtja nimetab neid töötajaid uni
versaalseteks spetsialistideks ja
nemad on kulda väärt.
Firma juht näeb oma ettevõttes
hea meelega töötamas nii eestlasi
kui lätlasi. Märt Piir arvab, et nii
mõnigi piiriala elanik on töötanud
Smiltene või Valmiera betooni
tööstuses, seetõttu on ta lahkesti
oodatud vestlusele võimaluse üle
töötada Valgas. Vastavalt oskustele
ja soovidele tööd ka pakutakse,

sest nõudmised on erinevad. Ob
jektil töötavad valajad peavad saa
ma pumba operaatoriga suhelda,
et teha arusaadavaks oma soovid ja
anda edasi olulise info. Sellised
nõudmised on seotud ohutusega.
On töid, mille puhul eesti keele
oskus on kohustuslik, näiteks toot
misosakonna juhataja või kliendi
teenindaja ametis. On ka töid, kus
saab hakkama eesti keele oskuseta,
siiski tuleb osata teisi keeli, olgu
see vene ja/või inglise, et teiste
töötajatega oleks võimalik suhelda
ja nendest aru saada
Praegu otsib PM Kaubandus
grupp tootmisjuhti, betoonipum

ba operaatori kogemustega auto
juhti ja segusõlme operaatorit.
Samuti on meeskonda oodatud
klienditeenindaja, kelle ülesan
deks on suhtlus klientidega, pak
kumiste ja arvete koostamine ning
logistiku ülesanded. Temalt ooda
takse eesti ja läti keele oskust nii
kõnes kui kirjas. Märt Piir kutsub
PM Kaubandusgrupi betoonitoot
misse tööle vastavas valdkonnas
kogemusi oamavaid inimesi –
spetsialiste –, sõltumata rahvusest
ja soost.
Kontakttelefon +372 5340 0524,
e-posti aadress mart@pmkauban
dus.ee.

Valka ettevõte Efn Nord soovib oma kollektiivi oluliselt suurendada

V

alkas, aadressil Varoņu tä
nav 35a tegutseb osaühing
SIA Efn Nord. Ettevõte on
asutatud 2002. aastal Riias, Valkas
asub see aastast 2005. Firmas too
detakse autotööstuse tarvis passiiv
seid elektroonikakomponente. Ko
gu toodang eksporditakse sajaprot
sendiliselt – peamiselt Saksamaale
ja Austriasse, väike osa ka Belgias
se.
Juhataja Kristīne Simonova rõ
hutab, et ettevõttes on kvaliteedi
osas püstitatud väga kõrged nõud
mised, kuna tänapäevaste autode
puhul muutub elektroonika osa
kaal aina olulisemaks. Elektrooni
ka omakorda muutub üha tundli
kumaks ja väiksemaks. Kõik detai
lid valmistatakse vastavalt kliendi
tellimusele. Esimese etapina val
mib joonis, seejärel mõeldakse
Saksamaa ettevõttes välja, kuidas
vastavat detaili toota, milliseid
seadmeid on tarvis, need ehitatak
se, misjärel jõuab tootmisliin Val
kasse. Praegu on ettevõttes ametis
90 töötajat, aasta lõpuks vajatakse
lisaks kümmet ja tuleva aasta veeb
ruari lõpuks veel 40. Oodatud on
montaažispetsialistid.
Töö on korraldatud vahetustes.

Hommikune vahetus algab kell 6 ja
kestab kella 15. Samal ajal algab
õhtune vahetus, mis kestab kesköö
ni. Kõik uued töökohad hakkavad
olema seotud libiseva graafikuga.
See tähendab, et töötada tuleb neli
päeva, millele järgneb kaks vaba
päeva. Sõltuvalt graafikust võib
juhtuda, et tööpäev satub puhke
päevale ja puhkepäev tööpäevale.

Töölesoovijal peab olema vähe
malt põhiharidus, samuti hea nä
gemine, kuna tegemist on väga
väikeste detailidega. Saabudes
töövestlusele, tuleb potentsiaalsel
töövõtjal täita ülesanne, millega
kontrollitakse tema võimet pisike
sel detailil numbrijada eristada.
Kindlasti peavad olema osavad
sõrmed, et detailid kokku montee
rida.
Juhul kui vabadele töökohtadele
peaks kandideerima palju eestlasi,
mõeldakse ettevõttes, kuidas eda
sist tööd korraldada. Praegu on
kogu dokumentatsioon lätikeelne.
Ettevõte on esitanud töötajatele
nõudmise – lugeda lätikeelset tek
sti ja sellest aru saada. Esialgu alus
tavad kõik lihtsamate operatsioo
nidega, kuid alati on võimalik uusi
oskusi juurde õppida ja sellega ka
rohkem teenida. Praegu võib SIAs
Efn Nord netopalgana kätte saada
350 kuni 550 eurot. Tasutakse kõik
Läti seadusandlusega ette nähtud
maksud, järgitakse töötajate õigust
tasustatud puhkusele.
„Töö on istuv ja küllaltki mono
toonne, kuid füüsiliselt see raske ei
ole. Peamine on teha kõik, mis
nõutud,” märkis juhataja. Toot

mistsehhis kõlab muusika. Töö
keskkond on meeldiv – töötajatele
ette nähtud ruumid on soojad ja
valgusküllased. Külmikus on või
malik hoida kodunt kaasa võetud
toitu ja seda mikrolaineahjus soo
jendada. Nõud on olemas koha
peal. Tööandja pakub kuuma teed
ja kohvi.
Seoses uue töötasu- ja boonu
sesüsteemi käivitamisega SIAs Efn
Nord on vähenenud kaadri voola
vus. Töötajatele on ette nähtud kat
seaeg. Sageli tuleb ette, et ühele või
teisele see töö ei sobi või ta siiski ei
soovi seda teha. Varem on ettevõt
tes töötanud peamiselt noorem
rahvas, nüüd on vanuseline erine
vus suurem. Oodatud on ka pen
sionieale lähenevad inimesed eel
dusel, et neil on hea nägemine. Et
tevõtte juhi sõnul täidavad sellised
töötajad oma ülesandeid tunduvalt
kohusetundlikumalt.
Efn Nordis töötavad nii valkala
sed kui Kārķi ja Seda kandi elani
kud. Ettevõte katab kulud nii kütu
sele kui amortisatsioonile. Kui
edaspidi peaks töötajate arv oluli
selt suurenema näiteks Strenči ki
helkonna elanike osas, mõeldakse
töökohapoolsele transpordivõima

luse tagamisele nii rahva toomis
eks kui viimiseks.
Praegu vajatakse firmasse ka
kõrgema kvalifikatsiooniga tööta
jaid, näiteks kvaliteedispetsialisti,
kellel on vastav tehniline haridus
ja inglise keele oskus. Eelnev töö
kogemus pole oluline, sest koha
peal ollakse valmis kandidaati välja
õpetama selliseks töötajaks nagu
parasjagu vajalik. Lisaks vajatakse
klienditeenindajat, kellelt oodatak
se läti ja inglise ning soovitavalt ka
saksa keele oskust. Oodatud on ka
tehniline töötaja, kelle ülesanne on
tootmisseadmete remont. Temagi
peab oskama inglise keelt.
Kristīne Simonova kutsub kõiki
huvilisi, kes tahaksid töötada
tänapäevases heakorrastatud ja es
teetilise töökeskkonnaga ettevõt
tes, kus on võimalus areneda, end
tõestada ja teenida, andma oma
soovist teada, kirjutades e-posti
aadressile
personals@efnnord.
com, helistades telefoninumbril
+371 2695 0311 (Kristīne Simono
va) või tulles isiklikult kohale.
„Kõik kuulame ära, kõikidele
kirjadele ja kõnedele vastame, või
helistame tagasi,” rõhutas ettevõtte
juht.
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SIA Drošības akadēmija
(Reģ. nr. 41203031201)

Pakub tööd

TURVATÖÖTAJALE
Tööülesanne: büroohoone valvamine.
Nõudmised: Turvatöötaja sertifikaat.
Töötasu: alates 600 EUR.
Töökoha aadress: Rūjienas tänav, Valka.
Kontaktinformatsioon: +371 2759 4879.
CV saata e-posti aadressile:
pmsecurity.cesis@inbox.lv

SIA K (Reģ. nr. 43903001089)
Pakub tööd

autolukksepale
Tööülesanne: sõiduautode remont.
Töötasu: alates 700 EUR.
Töökoha aadress: Parka 23, Valka.
Kandideerimiseks
helistada numbril: +371 2939 7325.

SIA LAT-EST Building solutions
SIA “Firma Madara ’89”
(Reģ. nr. 40003115846)

Pakub tööd

JAEMÜÜGIPOE MÜÜJALE
kaupluses “top!”

Peamised tööülesanded:
• toidu- ja tööstuskaupade müük;
• ostjate teenindamine kassas;
• kaupade vastuvõtt, tellimine, arvestus,
paigutamine müügisaali;
• kaupade realiseerimistähtaegade,
markeeringu, kvaliteedi, säilitamistingimuste
ja teperatuuri vastavuse kontroll.
Nõudmised kandidaadile:
• soovitav kesk- või keskeriharidus;
• soovitav kogemus toidukaubanduses;
• täpsus, kõrge vastutustunne.
Pakume:
• huvitavat tööd stabiilses ettevõttes;
• tänapäevast töökeskkonda;
• tööle vastavat tasu ja sotsiaalseid garantiisid;
• võimalusi professionaalseks ja isiklikuks
arenguks.
Vahetustega töö kella 8-22.
Töötasu: 430-450 EUR.
Töökoha aadress: Kauplus “top!” Rīgas 17, Valka.
CV saata e-posti aadressile:
personals@madara89.lv,
märgusõnaga “pārdevējs VALKĀ”.

(Reģ. nr. 40003520643)

Pakub tööd

kassiirile
koristajale
Pakume Sulle:
• stabiilset töötasu alati õigel ajal;
• tasuta lõunat;
• väljaõpet töö edukaks alustamiseks;
• tervisekindlustust (pärast esimest töötatud aastat);
• tasutud esmase kohustusliku tervisekontrolli.
Töötasu: alates 2,38 EUR/h.
Töökoha aadress:
Kauplus Maxima X, Raiņa 7, Valka.
Kontaktinformatsioon: +371 2600 7846
või tasuta telefon +371 8000 0088.
CV saata e-posti aadressile personals1@maxima.lv.
Kandideerimistaotlust võb täita kodulehel
või lähimas Maxima kaupluses.
Võtame ühendust kandidaatidega, kelle
CV suunatakse konkursi järmisse etappi.

(Reģ. nr. 44103112912)

Pakub tööd

ehitustöölistele
Töötasu: alates 1000 EUR.
Töökoha aadress: Valka.
Kandideerimiseks helistada
numbril +371 2939 7325 (Rolands)
või +371 2657 5929 (Aleksejs).

Läti riigipolitsei Vidzeme piirkonna
patrullpolitsei osakonna patrullteenistuse
rood (Reģ. nr. 90000099040)

pakub tööd

POLITSEITÖÖTAJALE
(SISEASJADE VALDKONNAS)
Nõudmised kandidaadile:
• vastavus Teenistuskäiguseaduse paragrahvide
4 ja 7 nõudmistele, erialane haridus
(vähemalt professionaalse kvalifikatsiooni 2. tase)
• B-kategooria transpordivahendi juhi tunnistus;
• hea arvutitöö oskus;
• üks aasta töökogemust Läti Politseis või teistes
õiguskaitseasutustes.
Töökohustused: vajalikke meetmeid kasutades avaliku
korra tagamine.
Töötasu: 738–778 EUR.
Töökoha aadress: Tālavas 4, Valka.
CV (vastavalt Euroopa CV standarditele),
haridusdokumentide koopiad ja kaaskiri, milles kandidaat on
detailselt kirjeldanud oma motivatsiooni, arusaama valitud
ametist ja asutuse funktsioonidest (ülesannetest), samuti on
ta andnud ülevaate oma enesehinnangust ja argumenteeritult
põhjendatud oma sobivust teenistusse, saata e-posti
aadressile ilze.ungure@vidzeme.vp.gov.lv

(Reģ. nr. 40003587797)

Pakub tööd

KLIENDITEENINDUSSPETSIALISTILE

Tööülesannete hulgas on:
• suhtlemine klientidega igapäevastes küsimustes,
nende lahendamine;
• personalivaldkonna dokumentide korrashoid;
• igapäevase töö korraldamine büroos;
• asjaajamine ja töö arhiiviga.
Nõudmised kandidaadile:
• võime organiseerida oma tööd;
• hea suhtlemisoskus, julgus teha telefonikõnesid;
• võime operatiivselt reageerida probleemsetele
olukordadele;
• kõrge vastutustunne;
• hea inglise keele oskus;
• väga soovitav saksa keele oskus;
• hea arvutikasutamise oskus (MS Office).
Pakume:
• aktiivset tööd rahvusvahelises ettevõttes;
• tööd sõbralikus ja professionaalses meeskonnas;
• stabiilset, kvalifikatsioonile vastavat töötasu ja
sotsiaalseid garantiisid.
Töötasu: 650 EUR.

Pakub tööd

MONTAAŽISPETSIALISTILE

Tööülesannete hulgas on:
• detailide montaaž, kontroll, pakkimine.
Nõudmised kandidaadile:
• täpsus ja kõrge vastutustunne;
• meeskonnatöö oskus;
• hea keskendumisvõime;
• läti keele oskus;
• vähemalt põhiharidus.
Pakume:
• häid töötingimusi ja huvitavat tööd;
• võimalust professionaalselt areneda;
• tööle vastavat töötasu ja sotsiaalseid garantiisid.
Töötasu: 500‒700 EUR.
Töökoha asukoht: Varoņu 35a, Valka.

CV ja motivatsioonikiri saata e-posti aadressile
personals@efnnord.com
Tulemustest teavitatakse ainult neid kandidaate,
kes kutsutakse töövestlusele.

(Reģ. nr. 44103057254)
Pakub tööd

AUTOVÄRVIJA-MEHAANIKULE
Tööülesanded:
• sõiduautode ettevalmistamine värvimiseks;
• sõiduautode värvimine;
• teised auto ettevalmistamisega seotud kohustused.
Nõudmised:
• eelnev töökogemus autode ettevalmistamisel
ja värvimisel;
• hea arusaam auto ülesehitusest ja
toimimispõhimõtetest.
• distsipliin ja kõrge vastutustunne.
Meie meeskonnaga liitudes saavad Sulle osaks:
• võimalus töötada stabiilses ettevõttes;
• meeldivad töötingimused;
• dünaamiline ja sõbralik töökeskkond.
Töötasu: alates 860 EUR.

Pakub tööd

AUTOLUKKSEPALE

Nõudmised:
• kõrge vastutustunne ja tõsine soov tööd teha;
• eelnev töökogemus;
• tehniline haridus.
Pakume:
• konkurentsivõimelist töötasu;
• stabiilset tööd ja arenguvõimalust;
• kaasaegsete seadmetega varustatud töökeskkonda.
Töötasu: alates 860 EUR.

Pakub tööd

REHVIMONTÖÖRILE

Pakume:
• stabiilset töötasu;
• häid töötingimusi.

Töökoha aadress: “Stacija”, Valka vald, Valka kihelkond.

Kontaktinformatsioon: +371 2939 5560.
CV saata e-posti aadressile: info@ligumss.lv.
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Palkmaju tootev Estla Houses OÜ

Balti Metsahooldus Grupp OÜ

LINTSAE OPERAATORI

(Reģ. nr. 12205478) võtab tööle

(Reģ. nr. 12898532) võtab tööle

Peamised ülesanded: palkide ja materjali lõikus lintsaega;
lintsae hooldus
Nõudmised: eesti või vene keele oskus
Pakume: tähtajatut lepingut, täistööaega, väljaõpet töökohal
Töö asukoht: Õru alevik, Õru vald, Valga maakond
Töötasu: 800-1100 EUR
ja TÕSTUKIJUHT-TOOTMISTÖÖLISE
Nõudmised: varasem kogemus tõstukiga töötamisel; tehniline taip;
eesti või vene keele oskus
Pakume: tähtajatut töölepingut, täistööaega
Töö asukoht: Õru alevik, Õru vald, Valga maakond
Töötasu: 700-950 eurot kuus
Lisainfo: tööandja ei paku majutust
CV saata e-posti aadressile margus@estlahouses.ee; tel: 524 8380.

Gomab OÜ (Reģ. nr. 10213010)
võtab tööle

LAKILIINI OPERAATORI

Peamised ülesanded: töötamine kaasaegsel seadmel Superfici
Pihustusautomaat Compact Spray 1300 kvaliteetsete ja loodussõbralike materjalidega
Nõudmised: arvutikasutamise oskus, tehniline taip; korrektsus,
täpsus ja kohusetundlikkus; eesti, vene või läti keele oskus
ja CNC PUURPINGI OPERAATORI
Nõudmised: eesti keele oskus, vene keel kõnes ja kirjas algtase,
arvutikasutamise oskus, jooniste lugemise oskus; hea ruumiline
mõtlemine; tehniline taip; iseseisev mõtlemine; füüsiline vastupidavus; kiirus ja täpsus; korrektsus ja kohusetundlikkus. Kasuks tuleb:
varasem töökogemus CNC tööpingiga ja jooniste sisestamisel.
Pakume: vajadusel väljaõpet kohapeal (masinaõpe, jooniste lugemise oskus); oskustele ja tulemusele vastavat töötasu; stabiilset, pikaajalist, huvitavat ja mitmekesist tööd. Tähtajatu tööleping, täistööaeg
Töö asukoht: J. Kuperjanovi 79, Valga
Töötasu: kokkuleppel

CV saata e-posti aadressile: info@gomab.ee;
tel: 766 8360, www.gomab.eu

OÜ A.K.Montage (Reģ. nr. 10911493)
Pakub tööd

ÜLDEHITAJALE

Nõudmised: oskus iseseisvalt töötada ja lugeda jooniseid,
universaalne oskus täita erinevaid tööülesandeid, nt sisetööd,
müüritööd, katusetööd jne; tööalane suhtluskeel eesti, vene
või läti keel; soovitavalt B-kategooria juhiluba
Pakume: tähtajatut lepingut, täistööaega, mugavaid
tööriideid ning professionaalseid töövahendeid
Töö asukoht: Lõuna-Eesti
Töötasu: katseajal 6 eurot tunnis
CV saata e-posti aadressile aivar@montage.ee;
tel: 5556 4441; www.montage.ee

METSATÖÖLISE
Peamised ülesanded: valgustusraie
Nõudmised: kasuks tuleb varasem metsatöö kogemus ja
B-kategooria juhiluba; tööalane suhtluskeel eesti
või vene keel
Pakume: tähtajatut lepingut, täistööaega, töövahendeid,
vajadusel väljaõpet, transporti langile ja tagasi
Töö asukoht: Valga maakond
Töötasu: 500-1500 EUR, tükitöö alusel
CV saata e-posti aadressile baltimhginfo@gmail.com;
tel: 5624 5775

võtab tööle

REMONDILUKKSEPA
Peamised ülesanded: sorteerimisliinide ja rasketehnika
hooldus ning remont
Nõudmised: vajalik varasem töökogemus rasketehnika
hoolduses; kasuks tuleb keevitamisoskus; tööalane
suhtluskeel eesti või vene keel

ja SORTEERIJA

Nõudmised: kohusetunne, rutiinitaluvus; kasuks tuleb
juhiloa olemasolu; tööalane suhtluskeel eesti või vene keel
Pakume: tähtajatut töölepingut, täistööaega, transporti
Valgast töökoha asukohta; isikukaitsevahendeid ja tööriideid,
töötasu kokkuleppel
Töö asukoht: Lekto, Londi küla, Karula vald, Valga
maakond, 68103

CV saata e-posti aadressile sergei@maricom.ee;
tel: 5616 7790

BETONEERIJA

Nõudmised: jooniste lugemise oskus; kasuks tuleb varasem töökogemus ja juhiloa olemasolu; tööalane suhtluskeel eesti või vene keel.
Pakume: majutust objekti läheduses, väljaõppe võimalust; transporti
Valgast, tähtajatut lepingut, täistööaega.
Töötasu: tükitöö alusel
Töö asukoht: objektid asuvad üle Eesti
ja AUTOJUHT-TRAKTORISTI

Nõudmised: T-, C-kategooria juhiluba; kasuks tuleb varasem
töökogemus, oskus teostada sõidukitele pisiremonti; tööalane
suhtluskeel eesti või vene keel.
Pakume: pikaajalist töösuhet, motiveerivat ja töötulemustest
sõltuvat töötasu.
Töötasu: 1000 EUR
Töö asukoht: Valga maakond
CV saata e-posti aadressile: syne.betoneerijad@gmail.com;
tel: 503 2268 www.betoneerijad.ee

OÜ Combiwood, kelle põhitegevus on värvitud
puitliistude valmistamine,
(Reģ. nr. 10998092) võtab tööle

PUITLIISTUDE
PAHTELDAJA-PARANDAJA
Peamised ülesanded: puitliistudelt defektide otsimine ja leitud
defektide parandamine pahtliga; toodete kõrge kvaliteedi tagamine.
Nõudmised: liigutuste koordineeritus, hoolikus, püsivus, täpsus ja
vastutustunne; eesti, vene või inglise keele oskus.
Pakume: väljaõpet kohapeal; stabiilset tööd ja hea töö eest väärilist
tasu, transporti marsruudil Valga-Tõrva-Möldre
Tähtajatu leping, täistööaeg, töö kahes vahetuses E-R 06.00-14.30/
14.30-23.00
Töö asukoht: Möldre küla, Helme vald, Valga maakond
Töötasu: kuni 7,50 EUR tunnis

CV saata e-posti aadressile krista@combiwood.ee;
tel: 516 8946

A. Karuse AS (Reģ. nr. 10136491)
Võtab tööle

RAHVUSVAHELISTE
VEDUDE AUTOJUHI

(marsruudil Eesti-Euroopa-Eesti ja Euroopa sisestel liinidel)
Nõudmised: CE-kategooria juhiluba; soovitavalt ADRi
tunnistus; vene, inglise või saksa keele oskus suhtlustasandil
Pakume: tähajatut lepingut, täistööaega
Töö asukoht: Rükkeli 4, Valga
Töötasu: 1500-2100 eurot kuus
CV saata e-posti aadressile: allain@akaruse.ee;
tel: 507 3000 www.akaruse.ee

OÜ Järwa Trans (Reģ. nr. 10172162)
võtab tööle

Vanametalli kokkuostu ja käitlemisega tegelev
firma Marico Metall OÜ (Reģ. nr. 12245348)

Concrete Workers OÜ võtab tööle (Reģ. nr. 12480749)

CE-KATEGOORIA AUTOJUHI
(marsruudil Eesti-Saksamaa-Eesti)

Nõudmised: varasem kogemus samal ametialal vähemalt 1 aasta;
vene keel kõnes kesktase; CE-kategooria juhiluba; arvutikasutamise
oskus, kasuks tuleb eesti, inglise või saksa keele oskus
Pakume: tähtajatut lepingut, täistööaega
Töö asukoht: Transpordi 9, Valga
Töötasu: 1200-1300 EUR kuus

Tõrvatoss OÜ võtab tööle (Reģ. nr. 12774540)

VÕSALÕIKAJA

Peamised ülesanded: alusmetsa- ja valgustusraie, kultuurihooldus
kevadel ja sügisel
Nõudmised: kogemus samal alal vähemalt 1 a; B-kategooria juhiluba; eesti või vene keel
Pakume: järjepidevat tööd töölepingu alusel
Töö asukoht: Valga maakond
Töötasu: keskmiselt 600 EUR kuus
Lisainfo: partneritena on raietöödele oodatud on ka saebrigaadid

ja

ÜLDEHITAJA

Peamised ülesanded: lammutus-, plaatimis- ja katusetööd,
puitfassaadid
Nõudmised: kogemus samal alal vähemalt 1 a; eesti keel kõnes
algtase ja kirjas algtase; B-kategooria juhiluba; eelistatud on töötaja,
kes oskab teha eri töölõike
Pakume: püsivat töösuhet, töötamist töölepingu alusel, kokkuleppel
transpordikompensatsiooni
Töö asukoht: Valga ja Tartu maakond (objektid asuvad Lõuna-Eestis);
Töötasu: 5 EUR tunnis
Lisainfo: tööandja ei paku transporti tööle
CV saata e-posti aadressile torvatoss@gmail.com; tel: 5341 8881

OÜ Taagepera Loss (Reģ. nr. 10151349)
võtab tööle

ÜLDEHITAJA

Peamised ülesanded: üldehitus- ja sisetööd – kipsi
paigaldus ja pahteldus
Nõudmised: eelistame töökogemust kipsitööde valdkonnas; eesti, vene või inglise keel
Pakume: tähtajalist töölepingut (kuni märts 2018), täistööaega, majutusvõimalust, osalist väljaõpet töökohal
Töö asukoht: Taagepera mõis, Taagepera küla, Helme
vald, Valga maakond
Töötasu: 5 EUR tunnis
CV saata e-posti aadressile lauri@spalavendel.ee;
tel: 5660 2584
Toitlustusettevõte OÜ CONSPIRATOR (Reģ. nr. 10947019) võtab kohvikusse Carl (Kesk 1, Valga) tööle BAARIDAAM-ETTEKANDJA. Vajalik
eesti keele oskus kesktasemel, kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus ning
juhilubade olemasolu. Täistööaeg, vahetustega. E-post: anne.parmas@gmail.
com, tel: 5343 0333.

•

Sushicity OÜ (Reģ. nr. 12687350) otsib oma peagi avatavasse restorani Valgas
SUSHI KOKKA ja ETTEKANDJAT. Töö graafiku alusel. Eesti ja vene
keele, ettekandjal ka inglise keele oskus. Saates CVd, lisada märgusõna „sushikokk Valga” või „Valga ettekandja”. E-posti aadress info@sushicity.ee; tel:
5814 9148.

•

CV saata e-posti aadressile jarwa@hot.ee;
tel: 503 0168

MTÜ Valgamaa Tugikeskus (Reģ. nr. 80200457) (Pargi 12, Valga) võtab 1
aastaks täistööajaga tööle KORISTAJA. Eesti keel algtase. Pakume lõunasöögivõimalust, töörõivaid ja -jalanõusid. Töötasu 600 EUR kuus. CV saata e-posti
aadressile reh@hot.ee, tel 766 3566

Enduro mootorratastele lisavarustust
tootev P-Tech OÜ

Sistem OÜ (Reģ. nr. 10882679) (Hotell Metsis, J. Kuperjanovi 63, Valga) võtab
tööle HOTELLI ADMINISTRAATORI. Eesti keel kõrgtase, inglise keel
kõnes kesktase ja kirjas algtase, vene keel algtase. CV saata e-posti aadressile
info@hotellmetsis.com

•

(Reģ. nr. 12683375) võtab

tööle

KEEVITAJA

Peamised ülesanded: alumiiniumi keevitamine
Nõudmised: TIG-keevituse väga hea kasutamise oskus
Pakume: tähtajatut lepingut, täistööaega
Töö asukoht: Tõlliste mõis, Tõlliste küla, Tõlliste vald,
Valga maakond
Töötasu: 1250 EUR kuus
CV saata e-posti aadressile oyptech@gmail.com , www.p-tech.ee

•

P. DUSSMANN EESTI OÜ (Reģ. nr. 10068915) võtab Otepääle tööle AUTOJUHT-TRANSPORDITÖÖLISE. Eesti keele oskus, B-kategooria juhiluba,
arvutikasutamise oskus. Töö graafiku alusel, vahetustega, osaline. Töötasu
kokkuleppel. Võimalus osaleda eelneval praktikal. E-posti aadress erakool@
dussmann.ee; tel: 5628 7339.

•

Kõva- ja pehmemööblit tootev SCANDINAVIAN FURNITURE OÜ (Reģ. nr.
11600499) (Tõrva) pakub tööd eelneva töökogemusega PAKKIJALE ja POLS
TERDAJALE. Eesti keele oskus kesktasemel. Väljaõpe kohapeal. Tähtajatu
leping, täistööaeg, töötasu kokkuleppel. CV saata e-posti aadressile info@scf.ee

