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Akords-3 pakub tööd kogenud keevitajatele
V
alkas, aadressil Meža 2a
asub metallitöötlusettevõte
Akords-3, mis on asutatud
1994. aastal. Ettevõtte juhtkond –
juhatuse liikmed Voldis Utkins ja
Viktors Romans – kujundasid
2006. aastal firma põhitegevuse
täielikult ümber ja keskendusid
metallitöötlusele. Valkalased hakkasid tootma metallkonstruktsioone ja nende komponente tootmisning ehitusobjektidele, konteinereid saepuru, hakkpuidu, vanametalli, ehitusprahi ja olmeprügi
tarvis, platvorme tehnika veoks,
metalluksi, rõdupiirdeid ja trepikäsipuid, metallaedu, saunaahjusid ja muid esemeid. Ettevõttel on
koostööpartnereid mitte ainult Lätis, vaid ka Soomes ja Rootsis.
Töötatakse ka eraklientidega. Igale
projektile läheneb ettevõtte juhtkond individuaalselt.

Valka elanikud saavad SIA
Akords-3 toodetut näha iga päev
– linnasolevate pinkide metallkonstruktsioonid, treppide käsi
puud ja ka uued raudteejalgrattad
kitsarööpmelisele raudteele on valmistatud siinsamas kohapeal.
Utkinsi sõnul töötab firmas
praegu 23 inimest. Tuleb arvestada, et töö on võrdlemisi raske, mistõttu peavad potentsiaalsed töötajad olema füüsiliselt tugevad ja hea
tervisega. Ettevõte tasub oma ala
oskajatele, näiteks keevitajatele
1200 eurot (bruto) kuus. Samas on
plaanis töötasu tõsta 1500 euroni,
koos kõigi Läti Vabariigi seadus
andlusega ette nähtud sotsiaalsete
garantiidega. Lukkseppade brutotöötasu on 700 eurot. Nemad valmistavad toorikuid, saevad metalli ja
teevad kõik vajaliku, et klient saaks
oma tellitu. Üks Utkinsi töömoto-

dest on – kui töötajale on lubatud
konkreetset töötasu, seda ka makstakse.
Ettevõte varustab töötajad
töörõivaste ja -jalanõudega. Rõivad ka pestakse, selle eest ei pea
töötegija muretsema. Kohapeal on
olemas köök kogu vajaliku kodutehnikaga, et toitu soojendada, ja
kella 12-13 rahulikult lõunastada.
Tööpäev kestab kella 8-17. Pärast
tööd on võimalus end kohapeal
duši all pesta.
Hea meelega näeksid ettevõtte
juhid oma personali ridades veel
mõnd professionaalset keevitajat,
kellel on soov töötada ja teenida.
Utkins tunnistab, et keevitamine
on tänapäeval üks neid valdkondi,
milles on alles jäänud üsna vähe
spetsialiste. Ehkki Läti Tööhõive
agentuuri Valka filiaal korraldab
küllaltki regulaarselt keevitajate

kursusi, on lõpetajate hulgas vähe
neid, kes edaspidi selles ametis
töötamise võimalusi ka otsiksid.
Viimaste aastate jooksul on vaid
üks nimetatud kursuste läbinu kõnealuses ettevõttes töötada soovinud. Utkins on tähele pannud, et
töötud ei osale kursustel töö leidmise ja palga teenimise eesmärgil,
vaid selleks, et saada stipendiumi.
Voldis Utkins räägib, et viimase
kahe aasta jooksul on kaadri voolavus olnud väike, sest töötajad on
aru saanud, et elades ja töötades
Valkas võib ka teenida. Varem tuli
küll ette, et üks ja teine läks tööle
Eestisse või kaugemale välismaale.
Ettevõttes on oma traditsioonid
– koos tähistatakse uut aastat ja
jaanipäeva. Nii tugevneb kollektiiv, ja töötajad saavad võimaluse
üksteisega mitteformaalses õhkkonnas lähemalt tuttavaks saada.

VOLDIS UTKINS

Toitlustusettevõte kutsub meeskonnaga liituma

A

ANNE PARMAS

nne Parmas on Valgas
toitlustusäriga tegelenud
juba 25 aastat. Ettevõte
pakub maitsvaid toiduelamusi kahes söögikohas ning tegeleb toitlustamisega erinevatel üritustel,
lisaks teenindab lepingulisi kliente, kes on ettevõtte oma igapäevaseks toitlustajaks valinud. 1993.
aastal avatud Vabaduse tänaval
asuv restoran-baar Conspirator
on Valga linnas kõige pikema ajalooga praegu külalistele avatud
söögikoht.
Aastatepikkune töö on kindel
tunnustus klientidelt, kes restorani
meelsasti külastavad. Igapäevaselt
avatud toidukoha külastajatel on
võimalus valida meelepärasest rikkalikust menüüst ning tööpäevadel
rõõmustavad kliente taskukohaste

hindadega lõunapakkumised. Li
saks maitsvale kõhutäiele käivad
kliendid Conspiratoris meeldivalt
aega veetmas. Aja jooksul on korraldatud erinevaid teemaõhtuid ja
hubaseid
kontserte.
Erilise
sündmuse või peo korraldamiseks
pakutakse võimalust kasutada privaatset ruumi ka suuremale selts
konnale.
Valga Kultuuri- ja Huvialakes
kuse ruumides avas ettevõte
möödunud aastal teisegi söögikoha, milleks on kohvik-pagariäri Carl. Kohvikus Carl ootab
külastajaid menüüs pakutavale
lisaks eriliselt hubane interjöör
ning lai valik erinevaid küpsetisi.
Ka see on suurepärane koht, kus
lisaks headele maitsetele mõnusalt aega nautida, kohtumisi kor-

raldada või tähtpäeva puhul pidutseda.
Ettevõte on uuendusmeelne
ning kogu meeskonnaga mõeldakse, kuidas kliente aeg-ajalt üllatada. Peatselt saab kohvik-pagariäris
Carl nautida pannkoogireedeid,
mis on toredaks võimaluseks peredele töö- ja koolinädala lõppu tähistada. Esimene pannkoogipäev
on plaanis 31. augustil, et tähistada
kooliaasta algust.
Eduka toitlustusäri eelduseks
on väga head töötajad. Ettevõtte
omanik ja juht Anne Parmas selgitab, et tema jaoks ei ole ettevõttes
lihtsalt töötajad, vaid kokkuhoidev
meeskond. Selleks, et töökorraldus sujuks, on oluline üksteisega
arvestamine. Tööandjana peab ta
töö korraldamisel oluliseks paind

likkust ja valmisolekut kompromissideks.
Praegu otsib ettevõte oma mees
konda kokka kohvik-pagariäri
Carl kööki. Kandideerima on oodatud kõik tööotsijad Eestist ja Lätist, kellele meeldib toidu valmistamine. Oluline on töötahe ja pühendumine, kohustuslikuks kehtiv
tervisetõend. Tööandja poolt on
väljaõpe, kaasaegsed töövahendid
ning töötajatele kehtivad soodustused. Uut kolleegi ootab sõbralik
ja toetav meeskond, töö graafiku
alusel ning kindel sissetulek.
Lisaks oodatakse ettevõtte
meeskonda rõõmsameelset teenindajat, kes peab oluliseks klientide positiivset tagasisidet tehtud
tööle, ning kes naudib puhtust ja
korda.

See trükis väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.
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EAST-WEST TRANSIT SIA
(Registrikood 40003295522)

võtab alates septembrist tähtajalisele tööle

KÜTUSETANKLA OPERAATOR-MÜÜJA
Peamised ülesanded:
• klientide viisakas teenindamine ja konsulteerimine
pakutavate kaupade osas;
• puhtuse tagamine kütusetankla ruumides;
• kaupade vastuvõtmine ja paigutamine riiulitele.
Nõudmised:
• positiivne suhtumine, ausus ja soov töötada;
• hea müügi- ja suhtlemisoskus;
• keskharidus;
• hea läti ja vene keele oskus;
• arvutioskus;
• soovitavalt töökogemus kassaaparaadiga.
Pakume: vahetustega tööd, sotsiaalseid tagatisi, väljaõpet.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 720 EUR.

LIGUMSS SIA
(Registrikood 44103057254)

töömahu suurenemise tõttu võtab tööle

AUTOMEHAANIKU ja REHVIPAIGALDAJA
Nõudmised:
• kõrge vastutustunne ja tõsine soov tööd teha;
• eelnev töökogemus;
• tehniline haridus.
Pakume:
• konkurentsivõimelist töötasu;
• stabiilset tööd ja arenguvõimalust;
• kaasaegsete seadmetega varustatud töökeskkonda.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 800 EUR.
Töö asukoht: Autoteenindus “Ligumss”, Stacija,
Valka vald, Valka kihelkond.
CV saata e-posti aadressile: info@ligumss.lv
Telefon +371 2939 5560.

Töö asukoht: Rūjienas 31, Valka.
CV saata e-posti aadressile: personals@ewt.lv
Telefon +371 2610 4265.

AA INVEST SIA (Registrikood 44103104262)
võtab tööle

efn NORD SIA

(Registrikood 40003587797)

võtab tööle MONTAAŽISPETSIALISTI
Peamised ülesanded: detailide montaaž, kontroll, pakkimine.

MÜÜJA

Nõudmised:
• täpsus ja suhtlemisoskus;
• positiivne suhtumine inimestesse;
• aus suhtumine töösse;
• läti keele oskus vastavalt Läti Vabariigi seadusandlusega
kehtestatule;
• arvutioskus.

Nõudmised:
• täpsus ja kõrge vastutustunne;
• meeskonnatöö oskus;
• hea keskendumisvõime;
• läti keele oskus;
• vähemalt põhiharidus.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 650 EUR.
Töö asukoht: Kauplus “ALKO SHOP”, Raiņa 7, Valka.
Kandideerida võib poes kohapeal.
CV saata e-posti aadressile: alkoshop123@inbox.lv
Telefon +371 2928 2639.

Pakume:
• häid töötingimusi ja huvitavat tööd;
• võimalust professionaalselt areneda;
• tööle vastavat töötasu ja sotsiaalseid garantiisid.

ARKA PLUSS SIA (Registrikood 44102016047)

Töötasu (brutopalk kuus): 550-800 EUR.
Töö asukoht: Varoņu 35A, Valka.
CV saata e-posti aadressile: personals@efnnord.com

RIGA CONSULTING GROUP SIA
(Registrikood 40003547243)

võtab tööle

KAMINAPUUDE PAKKIJA

Pakume: tööaeg kella 8-17, E-R.
Töötasu (brutopalk kuus): 430-600 EUR.
Töö asukoht: “Kārļi”, Turna, Ērģeme vald, Valka kihelkond.
Telefon +371 2022 2148.

SKS PROJEKTI SIA (Registrikood 54103045971)
võtab tööle

MÜÜJA

Peamised ülesanded:
• lahke, professionaalne ostjate teenindamine;
• klientide konsulteerimine;
• kaupade väljapanek poes, kaupade realiseerimistähtaja
ja kvaliteedi kontroll;
• kaupluse sortimendi eest hea seismine;
• aruannete koostamine.
Nõudmised:
• hea suhtlemisoskus ja kõrge vastutustunne;
• oskus töötada kassaaparaadiga;
• eelnev töökogemus müüjana;
• läti ja vene keele oskus.
Töötasu (brutopalk kuus): 3,2-3,4 EUR/h.
Töö asukoht: lemmikloomapood “Mājas Mīlulis”,
Rīgas 20, Valka.
CV saata e-posti aadressile: personals@sksprojekti.lv
Telefon +371 2788 4371.

võtab tööle

DGR solutions SIA

(Registrikood 40103292556)

võtab tööle

Peamised ülesanded:
• alkohoolsete ja alkoholivabade jookide ning
toidukaupade müük;
• ostjate teenindamine kassas;
• kaupade vastuvõtmine ja paigutamine müügisaali;
• kaupade realiseerimistähtaegade, markeeringu,
kvaliteedi, säilitustingimuste kontroll.
Nõudmised:
• soovitav kesk- või keskeriharidus;
• soovitav töökogemus kaubanduses;
• täpsus, kõrge vastutustunne.
Pakume:
• huvitavat tööd stabiilses ettevõttes;
• kaasaegset töökeskkonda;
• tööle vastavat töötasu ja sotsiaalseid garantiisid.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 2,70 EUR/h.
Töö asukoht: Kauplus-ladu “Dzērieni Bez uzcenojuma”,
kaubanduskeskus Walk, Ausekļa 54, Valka.
Kandideerida isiklikult, tulles kohale.

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.
Kandideerimiseks astu läbi lillesalongist aadressil
Rīgas 24, Valka, või helista +371 2948 3979.

MÜÜJA-KONSULTANDI

Peamised ülesanded:
• aktiivne kaupade müük poes;
• klientide teenindamine ja konsulteerimine;
• kaupade ja hindade väljapanek.
Nõudmised:
• kogemus kaubanduses ja/või klienditeeninduses;
• teadmised eluruumide remondiks vajalikest ja/või
ehitusmaterjalidest;
• hea suhtlemisoskus, aktiivsus ja kõrge vastutustunnne;
• läti ja vene keele oskus;
• arvutioskus.

AUTO PRIM SIA (Registrikood 54103061001)
võtab tööle KORISTAJA (AUTOPESULAS)
Valkas (osalise koormusega)
Töötasu (brutopalk kuus): alates 200 EUR.
Töö asukoht: Semināra 16A, Valka.
Telefon +371 2917 2084.

Pakume:
• huvitavat ja dünaamilist tööd stabiilses ettevõttes;
• ametialaseid ja karjääriga seotud arenguvõimalusi;
• vajalikku väljaõpet.

LAT-EST Building solutions SIA
(Registrikood 44103112912)

võtab tööle EHITAJA

Töötasu (brutopalk kuus): alates 1000 EUR.
Töö asukoht: Valka.
Telefon +371 2939 7325, Rolands.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 3,80 EUR/h.
Töö asukoht: SIA “ARKA PLUSS” kauplus,
Raiņa 5, Valka.
CV esitada isiklikult kauplusse aadressil
Raiņa 5, Valka.
Telefon +371 2655 2545.

CONTINIUM SIA (Registrikood 44103064097)
võtab tööle EHITUSE ABITÖÖLISE
Peamised ülesanded: objekti koristamine rehaga
ja muud abitööd.
Nõudmised: eelnev töökogemus pole oluline.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 3,2 EUR/h.
Töö asukoht: Kārķi vald, Valka kihelkond.
CV saata e-posti aadressile: sia.continium@gmail.com
Telefon +371 6404 1080.

MÜÜJA

RERE GRUPA AS (Registrikood 40103819319)
võtab tööle EHITUSTÖÖLISE

Peamised ülesanded:
• ehitusmaterjalide töökohale toimetamine;
• ehitusplatsi korrastamine (tarade, piirete, ajutiste
treppide paigaldamine);
• abitööde tegemine (töökoha koristamine, ehitusprahi
vedamine jne);
• muude antud valdkonnaga seotud tööde tegemine
vastavalt tööandja (töödejuhataja) korraldustele.
Töötasu (brutopalk kuus): 3-5 EUR/h.
Töö asukoht: ehitusprojekt aadressil Varoņu 37A, Valka.
CV saata e-posti aadressile: ilze.sila@reregrupa.lv
Telefon +371 2835 8009, objekti töödejuhataja.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.
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Kevetra OÜ (Registrikood 10912417)

ATRIA EESTI AS

Enics Eesti AS

(Registrikood 10050720)

(Registrikood 11045112)

võtab tööle

SAERAAMI ABITÖÖLINE

võtab tööle

võtab tööle

ELEKTOONIKASEADMETE
KOOSTAJA

Peamised ülesanded:
• saematerjali käitlemine saeraamis.

Peamised ülesanded:
• elektroonikaseadmete koostamine vastavalt
protseduurile, kvaliteedinõuetele ja etteantud
tootmisplaanile;
• andmete sisestamine registrisse ja tootmissüsteemi;
• liinide seadistamine ja protsesside jälgimine.

Nõudmised:
• töötahe,füüsiliselt tugev;
• eesti või vene keele oskus;
• kasuks tulevad C1 kategooria autojuhiload.
Pakume:
• motiveerivat töötasu.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 750 kuus EUR.
Töö asukoht: Tsirguliina, Valga vald.
CV saata e-posti aadressile: kevetra1@gmail.com
Telefon +372 522 9571.

EHRE OÜ

(Registrikood 12228211)

võtab tööle

ÜLDEHITAJA
Peamised ülesanded:
• üldehitustööd alates vundamendist
lõpetades katusega.

Nõudmised:
• võime teha peentööd;
• tähelepanelikkus, kohusetundlikkus, hea
õppimisvõime, arvuti kasutamise oskus;
• vene keele või eesti keele oskus;
• kasuks tuleb inglise keele oskus.
Pakume:
• töökohal täieliku väljaõppe, juhendamise oma ala
parimatelt spetsialistidelt;
• maitsvat ja odavat toitlustamist ettevõtte poolt
subsiteeritud sööklas;
• ettevõtte soodustusi ning ühisüritusi (nt
sporditoetused, ujumine, lapse kooliminekutoetus);
• valmisolek vahetustes töötamiseks graafiku alusel
sh öisel ajal;
• ettevõtte korraldatud transporti: Valga-Rõngu
(töötaja maksab 10-40 eurot kuus, olenevalt peatusest).

Töötasu (brutopalk kuus): alates 600 EUR.
Töö asukoht: Tartumaa, Elva linn.
CV saata e-posti aadressile: eve.vink@enics.com,
personalispetsialist Eve Vink
Telefon +372 5345 3507.

Nõudmised:
• vajalikud on teadmised/ oskused ehitusest;
• eesti või vene keele oskus;
• kasuks tuleb juhiluba.

TOOTMISE KORISTAJA
Peamised ülesanded:
• põhiline tööülesanne tootmisruumide ja seadmete
pesemine survepesuriga.
Nõudmised:
• valmisolekut töötada vahetustes;
• puhtusearmastust ja kohusetunnet;
• vajalik tervisetõend;
• eesti või vene keele oskus;
Pakume:
• stabiilset töötasu;
• head kollektiivi, toredaid üritusi, organiseeritud toitlustust;
• ujumisvõimalust põhikooli ujulas üks kord nädalas;
• töötamine graafiku alusel, sh öösiti, töövahetuse
algus kell 16.

Töötasu (brutopalk kuus): Alates 500 EUR.
Töö asukoht: Metsa 19, Valga.
võtab tööle

RAAMIPESIJA
Peamised ülesanded:
• igapäevane metallist raamide pesu.
Nõudmised:
• hea füüsiline vorm;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• stabiilset tööd, soodsat lõunasööki, ühisüritusi;
• tööaeg E-R kell 8.00-16.30, L ja P on puhkepäevad.

Pakume: ametisõidukit, tööriideid, mõistvat suhtumist.

Töötasu (brutopalk kuus): Alates 640 EUR.

Töötasu (brutopalk kuus): 800-1500 EUR, töötasu
on tükitöö alusel.

Töö asukoht: Metsa 19, Valga.

Töö asukoht: objektid asuvad Lõuna-Eestis.
CV saata e-posti aadressile: j.l.ehitus@gmail.com

Karni-Voor OÜ
(Registrikood 10472007)

võtab tööle

POEMÜÜJA
Peamised ülesanded:
• peamised ülesanded on kliendi teenidamine;
• kauba väljapanek, kauba vastuvõtt;
• kaupluse korrashoid.
Nõudmised:
• varasem kogemus müüja / teenindajana;
• eesti keele oskus.
Pakume:
• väljaõpet kohapeal;
• konkurentsivõimelist head palka;
• graafiku alusel töö;
• vajadusel majutus (v.a suurüritused).
Kauplus avatud E-L.
Töötasu (brutopalk kuus): 600-800 EUR.
Töö asukoht: Otepää.
Telefon +372 5662 4441 (Liia).

AS Medical Pharmacy Group
(Registrikood 12356191)

CV saata e-posti aadressile:
personal.estonia@atria.com

võtab tööle

Telefon +372 5853 8000.

KLIENDIHALDUR
Peamised ülesanded:
• Tervisetoodete telefonimüük, aktiivne kliendisuhete
loomine ja hoidmine;
• klienditeenindus telefonile ja e-postile vastamine;
• klientide nõustamine.

Tõrva
Tarbijate Ühistu

Nõudmised:
• Kliendihaldur on avatud ja oskuslik suhtleja;
• valdab telefonimüügi tehnikat;
• soovib müüa ja saavutada häid müügitulemusi;
• keeleoskus: eesti keel - nõutud, vene keel - soovituslik.
Pakume:
• Stabiilset tööd arenevas ettevõttes;
• hubaseid tööruume, tööalast väljaõpet, toredaid ja
toetavaid töökaaslasi;
• võimalust teenida konkurentsivõimelist töötasu;
• võimalus saada ettevõtte aktsionärkis (teenida lisatulu);
• firmasiseseid soodustusi;
• Täistööaeg E-R 8.30-17.00.

Töötasu (brutopalk kuus):
põhipalk 500 EUR + tulemustasu.

(Registrikood 10034537)

võtab tööle

MÜÜJA- KASSAPIDAJA
Peamised ülesanded:
• ostjate teenindamine letis ja kassas;
• kaupade väljapanek müügisaali.
Nõudmised:
• eesti keele oskus B1 tasemel.
Pakume:
• väljaõpe kohapeal.
Töötasu (brutopalk kuus): 600 EUR.

Töö asukoht:
Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Metsa tn 23.
CV saata e-posti aadressile:
konkurss.valga@meravita.ee
Lilian Salu, telefon +372 5682 0228.

Töö asukoht: Tõrva linn, Viljandi tn. 28.
CV saata e-posti aadressile: kontor@torvatarb.ee
Telefon +372 766 8060, +372 510 2760.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

4

september 2018

Renome OÜ

Biltex Oü (Registrikood 10171205)

(Registrikood 10272917)

võtab tööle

TEEMONTÖÖR
Peamised ülesanded:
• erinevad raudtee tööd, nt liiprite käsitsi ja
masinaga vahetamine.
Nõudmised:
• hea, kui oleks eelnev kogemus antud valdkonnas;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• tasu vastavalt tööle,
• transport objektile ja tagasi ning elamine objekti
läheduses ettevõtte kulul.

Töötasu (brutopalk kuus):
500 EUR + lisatasu vastavalt töötulemustele.
Töö asukoht: objektid üle Eesti.

võtab tööle

TÜ EHA Metalli- ja
Puidutooted
(Registrikood 10212192)

TREIAL
Peamised ülesanded:
• metalltoodete treimine.
Nõudmised:
• treiali kvalifikatsioon;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• kindlat tööd.
Töötasu (brutopalk kuus): 4-5,50 EUR/h.
Töö asukoht: Valga.
Telefon +372 522 2801.

võtab tööle

PLASMAPINGI
ABITÖÖLINE - LUKKSEPP
Peamised ülesanded:
• plasmapingile materjalide ette valmistamine,
detailide maha võtmine.
Nõudmised:
• füüsiline vastupidavus;
• kasuks tuleb eelnev metallitöö kogemus;
• eesti, vene või inglise keele oskus.
Pakume:
• palka vastavalt tulemustele;
• stabiilset tööd nooruslikus kollektiivis;
• väljaõpe töökohal;
• tööaeg E-R kl 8-17.

CV saata e-posti aadressile: renome@renome.ee
Telefon +372 5340 8493.

Töötasu (brutopalk kuus):
500 EUR + tulemustasu.

AS OTOLUX
A-Karuse AS (Registrikood 10136491)
võtab tööle AUTOJUHT
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:
• 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 +372 507 3000, Allain Karuse.

Dammix AS

(Registrikood 10271600)

(Registrikood 10086735)

KEEVITAJA

Nõudmised:
• vajalik varasem töökogemus;
• B kategiooria juhiluba;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• sõbralikku töökollektiivi, ametiautot ja -telefoni;
• tööpäevad E-R, töötamine graafiku alusel.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 1500 EUR.
Töö asukoht: Valga, Võru ja Viljandi maakond.
CV saata e-posti aadressile: enno@dammix.ee
Telefon +372 5629 4003.

Telefon +372 5306 6043, Aleksei Virodovs.

Nõudmised:
• keevitusoskus;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
1) pidevat tööd edukas ja usaldusväärses ettevõttes;
2) Tööaeg E-R kl 8-17.
Töötasu (brutopalk kuus): Tükitöö alusel 1200-1900 EUR.

OÜ Cristella VT

Töö asukoht: Kelli 2, Jaanikese küla, Valga vald, Valgamaa.

(Registrikood 11707056)

CV saata e-posti aadressile: otoluxas@gmail.com
Telefon +372 504 7332, Tõnis Balodis.

võtab tööle

PAGAR, PAKENDAJA

Paverkul OÜ

(Registrikood 10852023)

PAGAR-KONDIITER

HARVESTERIOPERAATOR
Peamised ülesanded:
harvesteriga opereerimine (Ponsse Ergo),
harvesteri tehniline korrashoidmine (hooldus ja
remonttööde teostamine).

CV saata e-posti aadressile: raamat@ert.ee

Peamised ülesanded:
• kallutatavate konteinerite keevitamine.

võtab tööle

võtab tööle

Töö asukoht: Valga.

võtab tööle
(Käsielektrikeevitaja)

Peamised ülesanded:
• erinevate pagari- ja kondiitritoodete ning tortide
valmistamine.
Nõudmised:
• erialane haridus ja/või töökogemus. Kohusetundlikkus
ja täpsus;
2) soov valmistada maitsvaid ja kvaliteetseid tooteid.
Pakume:
• püsivat töökohta, meeldivat töökeskkonda,
arenemisvõimalust, firmasiseseid soodustusi.

Peamised ülesanded:
• pagari ja kondiitritoodete tootmine ning pakendamine;
• toodangu kvaliteedi jälgimine;
• oma töökoha koristus ja korrashoid.
Nõudmised:
• kohusetundlikkus;
• positiivne suhtumine ja suhtlemine;
• valmidus teha füüsilist tööd;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• toitlustuse osaline kompenseerimine ja omatoodangu
ostusoodustus;
• tööriietus ja selle pesu ettevõtte poolt;
• tasuta transport Valga-Võru suunal;
• vahetustega töö, s.h öötöö.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 3,50 EUR/h.

Töötasu (brutopalk kuus): 500-700 EUR.

Töö asukoht: Pikk 17, Võru linn.

Töö asukoht: Köie 1, Valga.

CV saata e-posti aadressile: personal@cristella.ee
Telefon +372 5883 4525.

CV saata e-posti aadressile: paverkul@gmail.com;
Telefon +372 553 1620.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

