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Valga kandi jäätmekäitluses läheb peagi tarvis lisatöökäsi

V

iis aastat tagasi rajas Mar
ko Mägi OÜ Marico Me
tall. Esialgu tegeles ettevõte
vanametalli vastuvõtuga Valga lin
nas, kuid aja möödudes, mõeldes
edasistele
arenguvõimalustele,
lisandus tegevuste hulka ka ehi
tusjäätmete sorteerimine.
Kuus kilomeetrit Valgast Võru
poole kuulub Marico Metallile
maa-ala kogu vajaliku infrastruk
tuuriga, kus praegu toimub ehi
tusjäätmete sorteerimine. Marko
Mägi kavatseb tegevust laiendada,
otsides praegu aktiivselt võimalust
lahendada olmeprügi sorteerimise
liini soetamisega ja vajalike lubade
taotlemisega seotud küsimused.

See tähendab, et paralleelselt ehi
tusjäätmete sorteerimisega on et
tevõte võtnud suuna ka olmeprügi
sorteerimisele. Kui kõik laheneb
sujuvalt, vajatakse juba sügisel üle
50 uue töötaja. Jäätmete sorteeri
mine toimub 24 tundi ööpäevas ja
kuus päeva nädalas. Praegu sortee
ritakse ettevõttes umbes 30 tonni
jäätmeid, pärast uute tootmisliini
de paigaldamist kasvab antud maht
20 tonnini tunnis. Sorteerimis
protsessi toimimiseks peab ühes
vahetuses töötama vähemalt 24
inimest. Vahetusi hakkab olema
kolm.
OÜ Marico Metall võitis kon
kursi, mis tagas õiguse sorteerida

täies mahus kogu Valga valla
olmejäätmed. Võimalik, et edaspi
di tuuakse jäätmeid sorteerimiseks
teistestki Eesti omavalitsustest.
Et töötajad tööle saaksid, taga
takse ettevõtte-poolne transport
40 km raadiuses ümber Valga.
Marko Mägi näeb edaspidi tööta
jate hulgas lisaks Valga elanikele
rahvast teistestki lähematest linna
dest. Nende hulgas lätlasi, sest või
malikud tööotsijad ei pea kartma
põhjusel, et ei oska eesti keelt. Sel
les töös pole keeleoskus olulisel
kohal. Ka praegu töötab Marico
Metallis lätlane, kes täidab mehaa
niku tööülesandeid.
Ettevõttes on palgal 30 inimest,

kellest suurem osa käsitsi jäätmeid
sorteerib. Sorteerimine toimub
ruumides katuse all. Töötajad on
varustatud töörõivaste ja jalanõu
dega, on eraldi garderoobid naiste
le ja meestele, pärast tööd on või
malus end duši all pesta, samuti on
olemas eraldi ruum vajaliku olme
tehnikaga, et võiks näiteks soojen
dada kaasavõetud toitu ja seda ko
hapeal süüa.
Tööandja tasub töötaja eest kõik
Eestis seadusega ettenähtud mak
sud. Ka Marico Metallis on võima
likud karjääriarengud ja töötasu
kasv, kui töötajal on soov õppida ja
kohusetundlikult oma tööülesan
deid täita.

MARKO MäGI

Pepi Rer tagab stabiilsuse ja sotsiaalsed garantiid

S

IA Pepi Rer, üks Valka kandi
suuremaid ettevõtteid on end
tõestanud eduka ettevõtlusega
ja vastutustundliku suhtumisega
oma töötajatesse, mistõttu vabu
töökohti samahästi kui pole ja või
malikele vabadele töökohtadele sa
amiseks registreeritatakse töölesoo
vijad kõigepealt vastavasse ooteni
mekirja.
Pepi Rer on juhtiv vahtpolüetü
leeni tootja Baltimaades. Ettevõte
toodab kõrgekvaliteedilist vahtpo
lüetüleeni ja valmistab sellest too
teid, mis leiavad laialt kasutamist
kui tööstuslikud pakke- ja isolat
sioonimaterjalid nii ehitus- kui teis
tes valdkondades. Neid materjale
iseloomustavad suurepärane löögi
kindlus, elastsus jne. Üks viimaseid
uusi tootegruppe on pehmed män
guasjad, mis on tuntud kui Iglu klot
sid. Ettevõttes toodetakse eri kuju ja
värvi klotse ning nende komplekte,
liumägesid, treppe, pallibasseine,
kiikhobusid, madratseid, mängu
nurki jm. Pepi Reris on püstitatud
eesmärk saada üheks konkurent

IMANTS ŠTEINS

sivõimelisemaks ja innovatiivse
maks selliste toodete tarnijaks nii
Põhja-Euroopas kui maailmas.
Praegu on SIAs Pepi Rer 127
töötajat. Mullu detsembris ja täna
vu jaanuaris võeti lisaks 12 uut
töötajat. Juhatuse esimehe Imants
Šteinsi sõnul on tööjõu voolavus

peaaegu olematu – näiteks möödu
nud aasta lõpus lahkus ettevõttest
eri põhjustel vaid kolm inimest.
Uusi töötajaid värbab ettevõte ni
mekirja alusel, kuhu töölesoovijad
kirja pannakse. Ehkki Pepi Rer ei
kurda tööjõu puuduse üle, on toot
misse alati teretulnud noored vasta
va tehnilise haridusega spetsialistid,
kes on võimelised tulema välja oma
ettepanekute ja uuendusideedega.
Need annavad ettevõtte arengusse
oma olulise lisaväärtuse. Imants
Šteins kinnitab, et alati on võimalus
karjääriredelil edasi liikuda. Prae
gugi on kollektiivis neid, kes alusta
nud reatöötajana ja jõudnud nüüd
seks kõrgematele ametikohtadele.
Juhatuse esimees märgib, et ette
võtte iga töötaja vastutab oma töö
kvaliteedi ja õigeagse täitmise,
keskkonna- ja töökaitsenõuete jär
gimise, ressursside ratsionaalse ka
sutamise eest ning – mis pole sugu
gi vähemtähtis – ettepanekute tege
mise eest töö parendamise nimel.
Šteinsi arvates pole võimatu, et
teistes ettevõtetes on töötasu ehk

isegi suurem, seevastu SIA Pepi Rer
on oma 20 tegevusaasta jooksul
püüdnud olla stabiilne ja sotsiaal
selt vastutustundlik tööandja.
„Kuitahes rasked ajad ka poleks
olnud, oleme alati tasunud kõik
maksud,” rõhutab juhatuse esimees.
Seda asjaolu hindavad ka töötajad.
Štein räägib, et pikaajalisi suhteid
püüab ettevõte luua nii klientide
kui oma töötajatega. Viimastega isi
klikult kohtudes tunneb ettevõtte
juht huvi, miks üks või teine soovib
Pepi Reris töötada. Vastus on alati
üks – ettevõte tasub töötaja eest ri
igile kõik ettenähtud maksud, mis
annab tuleviku suhtes kindlus- ja
sotsiaalse kaitstuse tunde. Juhatuse
esimees tõdeb uhkustundega, et
kõigile töötajatele on soetatud ter
visekindlustuspoliisid. Pikaajaliste
töötajate poliisid pakuvad soodsa
maid tingimusi, 50 töötaja poliisid
katavad aga ka osa hambaravikulu
dest. Lisaks on raviteenused kätt
esaadavad mitte ainult Lätis vaid ka
Valga haiglas. Valkalaste seisuko
hast on see oluline asjaolu.

Et järgida tööohutust, kindlustab
tööandja töötajad töörõivaste ja
spetsiaalsete jalanõudega. Vähem
tähtsad pole ka hästikorraldatud
töökeskkond ja korralik parkla.
Praegu pole veel lahendatud küsi
mus seoses töötajate võimalusega
süüa sooja lõunat. Töö SIAs Pepi
Rer on korraldatud vahetustes, ette
võte töötab 24 tundi ööpäevas.
Imants Šteins kinnitab, et toitlustus
ploki loomine on päevakorral, kuid
lahendus jääb pidama rahaliste või
maluste juurde. Oluline on eelkõige
investeerida seadmetesse ja toot
misruumide laiendamisse. Vaata
mata sellele loodab Šteins luua ka
tänapäevastele nõudmistele vastava
toitlustusploki ja anda ruumid üüri
le mõnele ettevõttele, kes kohapeal
ka toitlustusteenuse tagaks.
Veel üks ettevõtte stabiilsuse ta
gaja on ühine kollektiivne puhkus,
olgu see jaanipäeva tähistamiseks
või suur aastavahetusball. Edaspidi
on kavas hakata korraldama ka Pe
pi Reri suuri suviseid spordimän
ge.

See trükis väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.
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RIIKLIK SOTSIAALHOOLDEKESKUS
“VIDZEME”
(Registrikood 90000058112)

võtab tööle

sotsiaalhooldaja

K SIA

LENOKA SIA

(Registrikood 43903001089)

(Registrikood 40003642393)

võtab tööle müüja

võtab tööle

autolukksepa

Töötasu (brutopalk kuus): alates 2,70 EUR/h.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 700 EUR.

Töö asukoht: kaubanduskeskus Walk, Mego
kauplus, Ausekļa 54, Valka.

Töö asukoht:
Parka 23, Valka kihelkond, Valka linn.
CV saata e-posti aadressile:
Telefon +371 29397325, Rolands

CV saata e-posti aadressile:
valka.ausekla54@mego.lv, või esitada kohapeal
Mego kaupluse juhatajale isiklikult.
Telefon +371 6785 4199

AKORDS-3 SIA
(Registrikood 44103005746)

võtab tööle

Kauplus VALDIS

värvija

(Registrikood 43203000229)

Töötasu (brutopalk kuus): alates 700 EUR.

võtab tööle

Töö asukoht: Meža 2a, Valka kihelkond, Valka linn.

Logistikaosakonna
töötajat/laojuhataja abi

Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri
läti või vene keeles e-posti aadressile
voldisutkins@inbox.lv.Telefon +371 29486686.

Nõudmised:
• töökogemus sarnases ametis;
• kasuks tulevad teadmised ja arusaam
ehitusprotsessidest ning -materjalidest;
• oskus iseseisvalt tööülesandeid täita.

LENOKA SIA

Töötasu (brutopalk kuus): alates 430 EUR.

(Registrikood 40003642393)

Töö asukoht:
kaubanduskeskuses WALK, Ausekļa 54, Valka.

võtab tööle

kondiitri

võtab tööle

Nõudmised:
• soovitav eelnev töökogemus kondiitrina;
• ausus ja vastutustunne;
• positiivne suhtumine töösse.
Töötasu (brutopalk): alates 3,40 EUR/h.

müüja-konsultandi
Nõudmised:
• kaubandusalane töökogemus;
• kasuks tulevad teadmised ja arusaam ehitusprotsessidest ning -materjalidest;
• oskus iseseisvalt tööülesandeid täita.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 430 EUR.
Töö asukoht:
kaubanduskeskuses WALK, Ausekļa 54, Valka.

Töö asukoht:
kauplus MEGO, Ausekļa 54, Valka.
CV saata e-posti aadressile: valka.ausekla54@mego.lv
või tuua isiklikult kaupluse Mego juhatajale.
Telefon +371 67854199.

CV ja motivatsioonikiri saata e-posti aadressile
darbs@valdis.lv
Palume e-kirjas viidata konkreetsele
töökohale, kuhu kandideerite.

Peamised ülesanded:
• identifitseerida, hinnata, planeerida ja pakkuda
klientidele sotsiaalhooldeteenuseid, hinnata nende
dünaamikat;
• aidata klientidel lahendada sotsiaalseid probleeme;
• planeerida ja juhendada klientide igapäevaseid
tegevusi (tegevused klassis, huviringis ja köögis ning
jalutuskäigud, füüsilised tegevused jmt)
• aidata klientidel omandada kommunikatsiooni- ja
enesehooldusoskusi;
• aidata klientidel integreeruda ühiskonda ja
ümbritsevasse keskkonda (ekskursioonide
organiseerimine, muuseumide, kontsertide jmt
külastamine).
Nõudmised:
• 1. taseme professionaalne kõrgharidus
(haridusvaldkond: sotsiaalhoolekanne);
• riigikeele oskus: kõrgema taseme 1. järk (C1);
• sanitaarraamat perearsti sissekandega, mis lubab
konkreetses ametis töötada;
• tervisekontrolli kaart kohustusliku tervisekontrolli
läbimisest enne seaduslike töösuhete algust, koos
töötervishoiuarsti hinnanguga isiku tervise seisukorra
ja töö iseloomu vastavuse kohta.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 445 – 535 EUR.
Töö asukoht: Indrānu 5, Valka kihelkond, Valka linn.
CV ja motivatsioonikiri saata e-posti aadressile:
nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv.
Telefon +371 64781259.

ELSTON SIA
(Registrikood 40003153405)

võtab tööle

florist-müüja
Peamised ülesanded:
• klientide viisakas ja professionaalne
teenindamine ning konsulteerimine kaupluses
olevate toodete osas;
• lilleseadete ja -kimpude tegemine.
Nõudmised:
• kogemus lillede müümisel ja nende eest
hoolitsemisel;
• kõrge vastutustunne;
• läti ja vene keele hea oskus.
Pakume:
• dünaamilist ja huvitavat tööd;
• stabiilse töötasuga püsivat tööd.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 430 EUR.
Töö asukoht:
Rīgas 24, Valka kihelkond, Valka linn, LV-4701.
Kandideerimiseks astu läbi lillesalongist aadressil
Rīgas 24, Valka, või helista numbril +371 29483979.

* Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.
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Estla Houses OÜ

AS Valga Depoo

(Registrikood 12898532)

(Registrikood 10803289)

võtab tööle

lintsae operaatori

PM Kaubandusgrupp OÜ
(Registrikood 10210359)

Peamised ülesanded:
• palkide ja materjali lõikus lintsaega;
• lintsae hooldus.

võtab tööle
kogemustega betoonipumba operaatori

Nõudmised:
• eesti või vene keele oskus.

Peamised ülesanded:
• betoonipumba (PUMI) juhtimine ja sellega
opereerimine;
• betooni tarnimine objektidele ning pumpamine;
• vastutamine seadme hooldamise ja korrashoiu eest.

Pakume:
• tööandja ei paku majutust.
Töötasu (brutopalk kuus): 800-1100 EUR.

Nõudmised:
• nõutav eelnev töökogemus sarnases ametis;
• kehtiv C-kategooria juhiluba ja digitaalne juhikaart;
• vene keele oskus;
• eesti või läti keele oskus;
• kasuks tuleb inglise keele oskus.

Töö asukoht:
Valga maakond, Valga vald, Õru alevik.
CV saata e-posti aadressile: margus@estlahouses.ee
Telefon +372 5248380.

Töötasu (brutopalk kuus): kuni 11€/ tunnis.

võtab tööle

lukksepa, elektri-gaasikeevitaja ja treiali
Peamised ülesanded:
• vaguniosades remont ja hooldus.
Nõudmised:
• soovituslik eelnev töökogemus;
• vene keele oskus suhtlustasandil.
Pakume:
• täistööaega;
• töövahendeid;
• vajadusel väljaõpet;
• tähtajatut töölepingut.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 500 EUR.
Töö asukoht: Võru 5, Valga, Eesti.

Concrete Workers OÜ

Töö asukoht: Valga.

Telefon +372 56 254154.

(Registrikood 12480749)

võtab tööle tootmisjuhi

võtab tööle betoneerija

Peamised ülesanded:
• tootmise rajamine ja edasine juhtimine
• meeskonna juhtimine;
• tootmise korraldamine;
• kvaliteedi eest vastutamine.

Peamised ülesanded:
• armeerimine ja betoneerimine: armatuuri paigaldamine
vastavalt joonisele, raketise paigaldus;
• ehitusobjekti koristus;
• üldehitustööd.

Nõudmised:
• nõutav ehitusmaterjalide tootmise alane kutse- või
kõrgharidus;
• kohusetundlik, organiseerimisvõimeline,
tegutsemistahteline;
• analüütilise mõtlemisega;
• vene keele oskus;
• eesti või läti keele oskus;
• kasuks tuleb inglise keele oskus.

Nõudmised:
• jooniste lugemise oskus; kasuks tuleb varasem
töökogemus ja autojuhi lubade olemasolu;
• oluline on tahe tööd teha ja õppida;
• tööalane suhtluskeel eesti või vene keel.
Pakume:
• ettevõte pakub majutust objekti läheduses, väljaõppe
võimalust ja transporti Valgast.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 1500 EUR.

Töötasu (brutopalk kuus):
500 – 2000 EUR Töötasu tükitöö alusel.

Töö asukoht: Valga.

Töö asukoht: objektid asuvad üle Eesti.
CV saata e-posti aadressile:
syne.betoneerijad@gmail.com.
Telefon +372 5032268.

CV saata e-posti aadressile:
info@valgabetoon.ee.
Telefon +372 58839223, 53400524.

Combiwood OÜ
(Registrikood 10998092)

võtab tööle
puitliistude pahteldaja-parandaja
Peamised ülesanded:
• pahteldusliinilt liistude võtmine, parandamine ja
tagasipanek;
• puitliistudelt defektide otsimine ning leitud defektide
parandamine pahtliga;
• liistude järkamine, ladumine, sorteerimine;
• toodete kõrge kvaliteedi tagamine.
Nõudmised:
• varasem kogemus samal ametialal pole oluline;
• ootame meie tegusasse kollektiivi töötajaid, kellelt
eeldame liigutuste koordineeritust, hoolikust, püsivust,
täpsust ja vastutustunnet ning soovi teha tööd;
• eesti, vene või inglise keele oskus.
Pakume:
• töö kahes vahetuses E-R 06.00-14.30/ 14.30-23.00,
vahelduvalt nädalate kaupa;
• transport marsruudil Valga-Tõrva-Möldre.

Töötasu (brutopalk kuus): kuni 7,50 eurot/ tunnis.

Tõntso Agro OÜ
(Registrikood 11736371)

Marico Metall OÜ

võtab tööle

traktorist-mehhanisaatori

(Registrikood 12245348)

võtab tööle sorteerija

Peamised ülesanded:
• tööd traktoriga põllul, põllutöömasinate ja -seadmete
hooldus ning remont.
Nõudmised:
• vähemalt 3a kogemust põllumajanduses/põllutöödes,
hoolduse ja remonditöö oskused (sh kaasaegse tehnikaga
töötamise oskus), tugev tehniline taiplikkus,
alkoholiprobleemide puudumine;
• suudab töötada hooajal vajadusel ka nädalavahetustel
ning on paindlik tööpäeva pikkuse osas;
• vajalik isikliku auto olemasolu, T-kategooria load;
• eesti või inglise keele oskus suhtlustasandil.
Pakume:
• tasuta soe lõuna, hooajatöödel ka õhtusöök,
• sõidukompensatsiooni võimalus;
• korteri võimalus;
• töö algus aprill 2018.

Peamised ülesanded:
• Ehitusjäätmete sorteerimine.
Nõudmised:
• Töötahe ja ausus.
Pakume:
• Omalt poolt pakume tasuta transporti,
tööriideid.
Töötasu (brutopalk kuus): 500 EUR.
Töö asukoht: Lekto, Londi küla, Valga vald.
CV saata e-posti aadressile: sergei@maricom.ee.
Telefon +372 5549296, Sergei Buza.

Töötasu (brutopalk kuus):
Sõltub kogemustest, 900-1500 EUR.
Töö asukoht: Tõrva vald, Valgamaa.
CV saata e-posti aadressile: tontsoagro@gmail.com.

Töö asukoht: Möldre küla, Tõrva vald, Valgamaa.
CV saata e-posti aadressile: krista@combiwood.ee.
Telefon +372 5168946.

Laureetsia OÜ
(Registrikood 12405892)

võtab tööle õmbleja

Peamised ülesanded:
• kergete ja ülerõivatse õmblemine.
Nõudmised:
• eelnev töökogemus õmblejana;
• eesti või vene keele oskus
Pakume:
• tööaeg 8.00 – 16.30.

Töötasu (brutopalk kuus): 500 – 600 EUR.
Töö asukoht: Jakobi 9,Valga.
Telefon +372 53006090.

* Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.
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A-Karuse AS

(Registrikood 10136491)

võtab tööle autojuhi
Peamised ülesanded:
• rahvusvahelised veod marsruudil
Eesti-Euroopa-Eesti ja Euroopa sisestel liinidel.
Nõudmised:
• soovitavalt ADR ametitunnistus
(ohtlike ainete vedu);
• kasuks tuleb vene, inglise või saksa keele oskus
suhtlustasandil.
Pakume:
• Omalt poolt pakume kaasaegseid sõidukeid.
Töötasu (brutopalk kuus): 1500-2100 EUR.
Töö asukoht: Valga maakond, Valga, Rükkeli tn 4.
CV saata e-posti aadressile: allain@akaruse.ee.
Telefon +372 5073000, Allain Karuse.

Gomab OÜ

(Registrikood 10213010)

võtab tööle

lakiliini operaatori
Peamised ülesanded:
Töötamine kaasaegsel seadmel Superfici pihustusautomaat
Compact Spray 1300 kvaliteetsete ja loodussõbralike
materjalidega.

Scandinavian Furniture OÜ
(Registrikood 11600499)

võtab tööle
pehmemööbli polsterdaja

Nõudmised:
eelnev töökogemus sarnasel ametikohal
elektroonikatööstuses;
head arvutialased teadmised;
tehniline taiplikkus ja analüüsioskus;
väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, iseseisva töö
tegemise oskus;
eesti või vene keele oskus.

Peamised ülesanded:
• erinevate toodete katestamine.

Pakume:
vahetustega töö E-R 6:00-14:30 üks nädal ja teine nädal
14:30-22:00;
vajadusel väljaõpe kohapeal.

Pakume:
• töö ühes vahetuses.

Nõudmised:
• hea füüsiline vorm ja käeline osavus; töökus, korrektsus,
täpsus;
• eesti keele oskus suhtlustasandil;
• kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmises.

Töötasu (brutopalk kuus): 580 (katseajal) EUR.
Töö asukoht: Tõrva.

Töötasu (brutopalk kuus): katseajal 650-750 EUR.

võtab tööle
pehme mööbli pakkija

Töö asukoht: J. Kuperjanovi 79, Valga.

võtab tööle

SG Baltikum AS
(Registrikood 10301033)

võtab tööle õmbleja
Peamised ülesanded:
• kvaliteetsete õmblusoperatsioonide
sooritamine vastavalt väljatöötatud normide
alusel.
Nõudmised:
• kohusetundlik, aus;
• oskused ja teadmised õmblustööst.

tisleri

Peamised ülesanded:
tisler on oskustööline, kes valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit ning mitmesuguseid puittooteid.
Nõudmised:
eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;
algtasemel arvutialased teadmised;
eesti või vene keele oskus.
Pakume:
vahetustega töö E-R 6:00-14:30 üks nädal ja teine nädal
14:30-22:00;
vajadusel väljaõpe kohapeal.

Töö asukoht: J. Kuperjanovi 79, Valga.

Töö asukoht: Valga, Puiestee 2.

Telefon +372 7668360.

CV saata e-posti aadressile: piret@sg.ee.
Telefon +372 53850007.

KARNI – VOOR OÜ
(Registrikood 14379606)

võtab tööle

administraatori
Peamised ülesanded:
• klientide vastuvõtmine, ürituste ettevalmistamine.
Nõudmised:
• korrektsus, kohusetundlikkus;
• eesti keel suhtlustasandil, kasuks tuleb mõne
võõrkeele oskus.

Töötasu (brutopalk kuus): 4,5 EUR/h.
Töö asukoht: Sangaste loss, Lossiküla.
CV saata e-posti aadressile:
info@sangasteloss.ee Telefon +372 5295911
CV saata hiljemalt 31.03.18. Tööleasumine alates
01.05.2018., töö graafiku alusel.

Nõudmised:
• Hea füüsiline vorm ja käeline osavus, töökus , korrektsus,
täpsus;
• Eesti keele oskus suhtlustasandil;
• Kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmises.
Pakume:
• Töö ühes vahetuses.

Töötasu (brutopalk kuus): 580 (katseajal) EUR.
Töö asukoht: Tõrva.
CV saata e-posti aadressile: info@scf.ee.
Telefon +372 57880714.

Töötasu (brutopalk kuus): katseajal 650-750 EUR.

Töötasu (brutopalk kuus): keskmine 650 EUR.

Mõisahaldus OÜ

Peamised ülesanded:
• valmistoodangu pakkimine, valmistoodangu markeerimine

Silva-Agro OÜ
(Registrikood 10136628)

(Registrikood 10472007)

võtab tööle

pagar-kondiitri
Peamised ülesanded:
• käsitsi pirukate, saiakeste, kringlite, kookide,
tortide valmistamine.
Nõudmised:
• eelnev kogemus võiks olla tortide ja kookide
valmistamisel;
• eesti keele oskus suhtlustasandil.
Pakume:
• töö graafiku alusel (tööaja algus kella 5-8 hommikul),
majutus vajadusel;
• väljaõpe kohapeal.

võtab tööle

teenindaja/suveteenindaja
Peamised ülesanded:
• restorani klientide teenindamine.
Nõudmised:
• kohusetundlik, hea suhtleja, parima tulemuse nimel
valmis meeskonnatööks;
• vajalik eesti keele oskus, kasuks tuleb võõrkeele oskus.
Pakume:
• omalt poolt pakume: arenguvõimalusi ja täiendkoolitusi,
ettevõtte soodustusi, maitseelamusi, ühisüritusi, toetavat ja
sõbralikku meeskonda.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 600 EUR.

Töötasu (brutopalk kuus): 850 EUR.

Töö asukoht:
Sangaste alevik, Otepää vald, Valgamaa.

Töö asukoht: Otepää, Lipuväljak 3.
CV saata e-posti aadressile: karnivoor@hot.ee.
Telefon +372 56624430.

CV saata e-posti aadressile: info@silvaagro.ee.
Telefon +372 53417322 (sekretär Ly)

* Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

