Töö
Valgas –Valkas
MäRTS 2019

Läti riikliku tööhõiveagentuuri CV ja tööpakkumiste portaal: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
Eesti Töötukassa CV ja tööpakkumiste portaal: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised?asukohad%5B
%5D=EE%2F82&haridustase%5Bmax%5D=DOKTORIOPE&tooaeg=KOIK&vahetustega=KOIK&varasem
TookogemusAastaidMaks=10 Lätikeelne ajaleht elektroonilisel kujul: http://www.valka.lv/lv/valkas-no
vads-1/uznemejiem/informativais-laikraksts-darbs-valga-valka Venekeelne ajaleht elektroonilisel kujul:
http://www.valka.lv/ru Eestikeelne ajaleht elektroonilisel kujul: http://www.valgalv.ee/UserFiles/1%20
linn%202%20riiki/Darbs%20est%201-4.pdf

Tööle on oodatud vastutustundlikud inimesed

A

lates 1996. aastast tegutseb
Valka lähistel edukalt pui
dutöötlemisettevõte SIA
Vārpas 1. Ettevõtte juhatuse liikme
Ivars Zalužinskise sõnul on nende
põhitegevusalad metsavarumine ja
puidutöötlemine.
Lähimas ümbruskonnas – 50 ki
lomeetri raadiuses – ostetakse nii
raielanke kui ümarpuitu. Kokkuos
tetud puitmaterjal töödeldakse
saematerjaliks. Ligemale 95% too
dangust eksporditakse Inglismaale.
Et saada kvaliteetset eksporttoo
dangut, puitmaterjal esmalt kuiva
tatakse ja hööveldatakse. Puidu
töötlemisprotsessi ülejääk – saepu
ru – kasutatakse kvaliteetse kütte
materjali – brikettide ja graanulite
– valmistamiseks. Talveperioodil
ületab nõudlus selle toote vastu
tootmismahtusid, kuid suvehooajal
tekib ladudesse tagavara. Praegu
on laod tühjad. 80% toodetud graa
nulitest läheb Itaalia klientidele.
Ivars Zalužinskis tunnistab, et

nõudlus toodangu vastu on tõe
poolest suur ja kliendid ise leiavad
SIA Vārpas 1 üles. Peaaegu iga
päev tulevad pakkumised Itaaliast.
Lätlased teevad heameelega koos
tööd nende partneritega, sest võr
reldes Läti siseturuga pakuvad
itaallased graanulite eest soodsa
mat hinda.
Ettevõttes töötab alaliselt 80-90
inimest. Praegune töötajate arv on
84. Juhtkond on uhke, et suurem
osa kollektiivist püsib muutuma
tuna.
„Kollektiiv on stabiilne ja põhi
tööde tegemiseks on töötajaid pii
savalt. Kui kavatseme turule tulla
uue toodanguga, tuleb ka uusi ini
mesi juurde kutsuda,” selgitas Za
lužinskis.
Käesoleval ajal on mahukad in
vesteeringud suunatud uutesse
tehnoloogiatesse ja tootmisliini
desse. Näiteks on paigaldatud sae
laudade sorteerimisliin. See tähen
dab, et lauad sorteeritakse automa

atselt nii pikkuse kui paksuse järgi
ja igaüks asetatakse oma „taskus
se”, mistõttu käsitsitööd praktiliselt
pole. Ka saematerjali ei pakita
enam käsitsi, seda teeb spetsiaalne
seadeldis. Sageli puutub Zalužins
kis kokku avaliku arusaamaga, et
töö puidutöötlemisettevõttes on
füüsiliselt raske, kuna kujutatakse
ette, et palke veeretatakse endiselt
käsitsi. Juhatuse liige selgitab, et
tänapäeval on nendeks töödeks
vastavad mehhanismid – tõste
seadmed ja transportöörid. See tä
hendab, et SIAs Vārpas 1 on rasket
käsitsitööd väga vähe.
Ettevõtte juhtkond võtab hea
meelega tööle inimesi, kellel on
soov kohusetundlikult ja hoolsalt
töötada. Alati on oodatud puidu
töötlemistehnika operaatorid, kes
oskavad seadmetel mõõtusid sea
distada, lõikeriistu vahetada ja se
admeid juhtida. Potentsiaalne
töövõtja peab olema tehnilise tai
buga ja täpne. Praegu on tööd pak

kuda nii väljaõppinud tehnik-ope
raatorile kui lihtsama töö tegijale.
Ivars Zalužinskis rõhutab, et
puidutöötlemine on üsna spetsiifi
line tööstusharu, kus tööle ei oo
data küll professoreid, vaid pigem
lihtsaid ja ausaid inimesi, kellel on
soov töötada ja teenida. Oluline, et
võimalik töötaja oleks terve, füüsi
liselt tugev ja vastupidav, tähelepa
nelik ja suudaks kaasa mõelda.
Ettevõttes töötavad valkalaste
kõrval ka lähema ümbruskonna
elanikud. Preagu püüeldakse selle
poole, et töötaja tunnitasu oleks
viis eurot (bruto). 150 töötunni
korral on keskmine töötasu kuus
750 eurot. Töötajate eest tasub et
tevõtja kõik Läti Vabariigi õigusak
tides määratud maksud, samuti on
kõigil õigus tasustatud puhkusele.
Tagatud on soe lõunasöök.
Kui kellelgi on huvi ja soov
töötada SIAs Vārpas 1, võib helis
tada numbrile +371 2917 9929
(Valērijs Zalužinskis).

Töö Skandinaavia riikides

H

Kristo Kõivik

ekro Eesti OÜ juhataja
Kristo Kõivik teadis juba
väikse poisina, et tahab
suureks saades kaugsõiduautoju
hiks saada. Pärast mitmeid aastaid
rahvusvahelistel vedudel autojuhi
na töötamist, otsustas ta 2012.
aastal oma ettevõtte rajada. Pisut
enam kui kuus aastat tagasi alusta
nud ettevõte tegutseb maantee
transpordi valdkonnas peamiselt
Skandinaaviamaades. Põhitegevu
seks on Rootsis, Taanis ja Norras
kaubavedu lennujaamade ja erine
vate logistikakeskuste vahel. Sõidu
marsruudid on üldiselt välja kuju
nenud, uusi sihtkohti oluliselt ette
ei tule. See teeb pingelise töö liht
samaks, kuna erinevaid ootamatu

si tundmatu asukoha tõttu tihti et
te ei tule.
Firma töötajate arv on senini
püsinud kümne piires. Kõik tööta
jad käivad tööle Valga lähedalt,
transport tööle ja tagasi koju on
korraldatud ning tasutud tööandja
poolt. Üle mere Rootsi reisitakse
mugavalt ja kiirelt lennukiga.
Töögraafik on paindlik, vahetuse
pikkus pannakse paika kokkulep
pe alusel. Enamus autojuhte eelis
tavad korraga tööl olla terve kuu,
et siis kaks nädalat kodus puhata.
Võimalik on ka kahe nädala kaupa
tööl viibida. Töövahetuses viibimi
se ajal on autojuhtide käsutuses
kaasaegne ja mugav elamine. Kau
bavedu toimub üldiselt öösiti, mis

tähendab, et päeval on peamine
puhkamise aeg. Kõigile selline töö
korraldus ei sobi, kuid kuna töö- ja
elamistingimused lähetuses viibi
des on head, siis töötajatel kurtmi
seks põhjust ei ole.
Töö tegemiseks on erinevad
masinad. Kaupa veetakse nii tüü
piliste rekade, kui ka 25meetriste
autorongidega. Kõiviku sõnul on
mitmed autojuhid tööle asunud il
ma olulise varasema kogemuseta
ning saanud ettevõttes vastava väl
jaõppe, misjärel saadakse muretult
hakkama erinevate autode ja haa
gise tüüpidega. Üheks töö meeldi
vamaks osaks võib pidada seda, et
kui paljudes ettevõtetes peab juht
ise ka koorma laadimisega tegele

IVARS ZALUŽINSKIS

ma, siis Hekro Eestis seda muret ei
ole.
Ettevõte on pidevalt arenev, mil
lest tulenevalt otsitakse aeg-ajalt
ka uusi töötajaid. Firma juhi sõnul
pole oluline, kas tööotsija tuleb
Eestist või Lätist, vajalik on vasta
vus autojuhi tööks kehtestatud se
aduslikele nõuetele, ja arvestades
Skandinaaviamaades töötamist ka
suhtlustasandil inglise keele oskus.
Väikeste ettevõtete toimimise
aluseks on hea koostöö. Kõivik peab
ennast paindlikuks tööandjaks, kes
usub, et sujuva töö tagavad kokku
lepped ja hea meeskond. Täpsema
te töövõimaluste uurimiseks ooda
takse ühendust võtma telefonil
5550 3948.

See trükis väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.
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VALPRO SIA

11.04.2019

(Registrikood 40003058280)

võtab tööle TREIAL
Nõudmised:
• soovitav vastav erialane haridus;
• varasem töökogemus vastavas valdkonnas;
• töökogemus universaalsetel treipinkidel;
• kasuks tuleb varasem kogemus CNC-pinkide
seadistamisel ja teenindamisel;
• võime intensiivselt töötada, soov õppida;
• vastutustunne, aus ja positiivne suhtumine töösse.

Kevetra OÜ (Registrikood 10912417)
võtab tööle AUTOREMONDILUKKSEPP
Peamised ülesanded:
mootorsõidukite remont ja hooldus.
Nõudmised:
• vajalik omada reaalset remondioskust (veermiku ja mootori
remont, diagnostika), ainult tunnistusest ei piisa;
• B kategooria juhiluba;
• arvuti kasutamise oskus;
• soovitavalt C kategooria juhiloa olemasolu;
• eesti keele oskus suhtlustasandil.
Pakume:
• stabiilset tööd;
• töötasu, mis sõltub teadmistest, oskustest ja reaalsetest töötulemustest.
Töötasu (brutopalk kuus): 800–1200 EUR.
Töö asukoht: Valga maakond, Valga vald, Tsirguliina alevik.
CV saata e-posti aadressile: kevetra1@gmail.com
Telefon +372 522 9571.

ATRIA EESTI AS (Registrikood 10050720)
võtab tööle
HOOAJATÖÖTAJAD POOLTOODETE
VALMISTAMISE OSAKONNAS
Peamised ülesanded:
šašlõki lõikamine, pooltoodete pakendamine.
Nõudmised:
• valmisolek töötada vahetustes;
• hea tervislik seisund;
• eesti või vene keele oskus;
• vajalik tervisetõend.
Pakume:
• hooajatöö alates 8. aprill;
• tööaeg graafiku alusel, töövahetuse algus kell 5.30; 6.30; 8.00.
Töötasu (brutopalk kuus): 3,21 eurot tunnis + tükitöö.
Töö asukoht: Metsa 19, Valga.
CV saata e-posti aadressile: personal.estonia@atria.com
Telefon +372 5853 8000.

DGR solutions SIA

(Registrikood 40103292556)

võtab tööle MÜÜJA
(määratud ajaks)

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 2,80 EUR/h.
Töö asukoht: Kauplus-ladu „Dzērieni Bez uzcenojuma”,
kaubanduskeskus Walk, Ausekļa 54, Valka.
Kandideerida isiklikult, tulles kauplus-lao “Dzērieni Bez
uzcenojuma” juhataja juurde kaubanduskeskuses
Walk, Ausekļa 54, Valka.

ARKA PLUSS SIA (Registrikood 44102016047)
võtab tööle MÜÜJA – KONSULTANDI
Peamised ülesanded:
• toodete aktiivne müük poes;
• klientide teenindamine ja konsulteerimine;
• kaupade ja hinnasiltide paigutamine.

Töötasu (brutopalk kuus): 926 EUR.
Töö asukoht: SIA “Valpro”, L. Laicena iela 2, Valmiera.

võtab tööle KEEVITAJA

Nõudmised:
• töökogemus kaubanduses ja/või klientide teenindamises;
• teadmised ehitus- ja/või eluaseme remondiks vajalikest
materjalidest;
• hea suhtlusoskus, aktiivsus ja vastutustunne;
• läti ja vene keele oskus;
• arvutioskus.

Nõudmised:
• keskeri- või kutseharidus keevitaja erialal;
• töökogemus keevitajana (MAG);
• võime intensiivselt töötada, soov õppida;
• vastutustunne, aus ja positiivne suhtumine töösse;
• kasuks tuleb töökogemus teiste keevitusliikidega
(MIG/TIG/OAW).

Pakume:
• huvitavat ja dünaamilist tööd stabiilses ettevõttes;
• erialast arengu- ja karjäärivõimalust;
• vajalikku väljaõpet.

Pakume: vahetustega tööd, summeeritud tööaega
(pühapäevad ja pühad on alati puhkepäevad).

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

AS “Seda” (Registrikood 40003134137)
võtab tööle

TURBATÖÖSTUSE ABITÖÖTAJA
Peamised ülesanded:
lõigatud turba ümberlaadimine
(turbaväljal lõigatud umbes 15 kg
turbaklotside ühtlane ja stabiilne paigutamine
alustele, katmine ja kinnitamine kilega.
Nõudmised:
• füüsiline vastupidavus;
• võime töötada muutuvates ilmastikuoludes;
• iseseisvalt ja vastutustundlikult täita oma töökohustusi.
Pakume:
• hooajalist tööd;
• sotsiaalseid garantiisid;
• töörõivaid – kindaid ja mütsi.
Töötasu (brutopalk kuus): 2 EUR 1 m3 turbaklotside
ümberlaadimise eest ja 0,50 EUR ühe turbaaluse katmise
eest kilega.
Töö asukoht: Taure turbakaevandusjaoskond, Taure soo, Vijciemsi
vald – 4 km Vijciemsist, 15 km Strenčist, 25 km Smiltenest.
CV märgusõnaga “Palīgstrādnieks_Taure” saata
e-posti aadressile: info@seda.lv või helistada tööpäeviti
kella 8-17 numbril +371 6472 2113.

LIGUMSS SIA

(Registrikood 44103057254)

võtab tööle AUTOVÄRVIJA
Peamised ülesanded:
• sõiduautode värvimiseks ettevalmistamine;
• sõiduautode värvimine;
• muud auto ettevalmistamisega seotud kohustused.
Nõudmised:
• eelnev töökogemus autode ettevalmistamisel ja värvimisel;
• hea arusaam autode ülesehitusest ja tööpõhimõtetest;
• distsipliin ja kõrge vastutustunne.
Pakume:
• võimalust töötada stabiilses ettevõttes;
• meeldivaid töötingimusi;
• dünaamilist ja sõbralikku töökeskkonda;
• konkurentsivõimelist töötasu.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 860 EUR.
Töö asukoht: Stacija, Valka vald, Valka kihelkond.
CV saata e-posti aadressile: info@ligumss.lv
Telefon +371 2939 5560.

Töötasu (brutopalk kuus): 926 EUR.
Töö asukoht: SIA “VALPRO”, L. Laicena iela 2, Valmiera.
Pakume mõlema ameti puhul:
• tööd stabiilses, arengule orienteeritud ettevõttes;
• regulaarselt makstavat stabiilset igakuist töötasu
ja sotsiaalseid garantiisid;
• õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustust;
• korras töökeskkonda;
• koolitusvõimalusi;
• võimalik transpordikulude hüvitamine.
CV saata e-posti aadressile: darbs@valpro.lv
Telefon +371 6420 7235; +371 2941 3500.
Võtame ühendust kandidaatidega, kes kutsutakse vestlusele.

LATVIJAS PASTS
(Registrikood 40003052790)

võtab tööle KIRJAKANDJA
(0,7 koormus)
Peamised ülesanded:
• ajakirjandusväljaannete ja postisaadetiste kvaliteetne kohaletoimetamine klientidele;
• ajakirjandustellimuste ja erinevate maksete vormistamine;
• pensionide kohaletoimetamine;
• koostööpartnerite kaupade müük;
• klientide teavitamine Läti Posti (Latvijas Pasts) teenustest.
Nõudmised:
• läti keele oskus B1 tasemel;
• soov ja võime klinetidega positiivselt suhelda;
• vastutustunne ja tõsine suhtumine töökohustuste täitmisse;
• territooriumi hea tundmine;
• B-kategooria juhiloa olemasolu.
Pakume:
• stabiilset töötasu ja sotsiaalseid garantiisid;
• lisatasuvõimalust hea töö korral;
• tervisekindlustust pärast üht töötatud aastat;
• kogenud kolleegide ja juhtkonna toetust;
• tööaeg E–R 8–13.30.
Töötasu (brutopalk kuus): 301 EUR.
Töö asukoht: Valka 1 postiosakond, Semināra 15, Valka.
CV märgusõnaga “Pastnieks/-ce Valkas 1. pasta nodaļā”
saata personaliosakonda postiaadressil: Personāla vadības
departaments, Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV–1000
või e-posti aadressil: cv@pasts.lv
Telefon +371 2867 6389; +371 6760 8471.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.
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Vidzemes slimnīca SIA
(Registrikood 40003258333)

võtab tööle
MEDITSIINIÕDE PALLIATIIVSE JA LÜHIAJALISE
SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKONNAS
Peamised ülesanded:
• patsiendi seisundi hindamine ja andmete süstemaatiline
kogumine patsiendi tervisliku olukorra kohta;
• patsiendi hooldamise ja järelevalve planeerimine ning
teostamine;
• arsti delegeeritud juhiste ja ülesannete täpne täitmine;
• töökeskkonna ohutuna hoidmine.

Töötasu (brutopalk kuus): 750–1000 EUR.
Lisainfo: peaõde Antra Kupriša, tel +371 2925 8442
või 1. teraapiaosakonna ülemõde Guntra Kalniņa,
tel +371 2644 0693.
Lisanõudmised kõigi ametite puhul:
• registreerimine tervishoiutöötajate registris;
• võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas;
• võime kiiresti reageerida ja tegutseda kiireloomulistes
olukordades;
• täpsus ja vastutustunne;
• oskus töötada arvutiga;
• riigikeele oskus vastavalt riigikeele seadusele;
• ametialased ambitsioonid.

Peamised nõudmised:
• meditsiiniõe haridus;
• soovitav haigla hooldusõe eriala tõendav sertifikaat või
sertifikaat onkoloogiavaldkonna hooldusõe lisaerialal.
Pakume: summeeritud tööaega.
Töötasu (brutopalk kuus): 700–1000 EUR.

Pakume:
• töölepingut määramata ajaks;
• summeeritud tööaega;
• vastutusrikast, dünaamilist ja huvitavat tööd
professionaalses meeskonnas;
• alati õigeaegselt stabiilset töötasu ja sotsiaalseid
garantiisid;
• lisatasu töö eest öötundidel;
• täiendavaid lisatasusid ja kompensatsioone;
• tööandja poolt hüvitatud professionaalse arengu
võimalusi;
• tervisekindlustuspoliisi (pärast üht töötatud aastat);
• stabiilset, turvalist ja korras töökeskkonda.
Töö asukoht: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201.
CV ja motivatsioonikiri saata e-posti aadressile
darbs@vidzemesslimnica.lv või postiaadressile Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”,
Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201.

Lisainfo: peaõde A. Kupriša, tel +371 2925 8442 või
palliatiivse ja lühiajalise sotsiaalhoolekande osakonna
vanemõde I. Graviņa, tel +371 2663 4881.
võtab tööle
MEDITSIINIÕDE UROLOOGIAOSAKONNAS
Peamised ülesanded:
• patsiendi seisundi hindamine ja andmete süstemaatiline
kogumine patsiendi tervisliku olukorra kohta;
• patsiendi hooldamise ja järelevalve planeerimine
ja teostamine;
• arsti delegeeritud juhiste ja ülesannete täpne täitmine;
• töökeskkonna ohutuse tagamine.
Peamised nõudmised:
• meditsiiniõe haridus;
• soovitav sertifikaat kirurgiavaldkonna hooldusõe erialal.
Pakume: summeeritud tööaega.
Töötasu (brutopalk kuus): 700–1000 EUR.

VALDRO AGRO SIA (Registrikood 40003372022)

võtab tööle AUTOJUHI (CE-KATEGOORIA)

Lisainfo: peaõde A. Kupriša, tel +371 2925 8442 või
uroloogiaosakonna ülemõde Pārsla Sippo,
tel +371 2956 6257.

Nõudmised: vajalikud mootorsõiduki juhiload:
• kvalifikatsioon (kood 95);
• CE-kategooria juhiluba;
• C-kategooria juhiluba;
• B-kategooria juhiluba.

võtab tööle
LABORANT BIOMEDITSIINI LABORISSE

Töötasu (brutopalk kuus): alates 500 EUR.

Peamised ülesanded:
• analüüside kvaliteetne ja õigeaegne tegemine vastavalt
uuringumeetodite nõudmistele, protseduuridele,
töökirjeldustele, siduvatele dokumentidele;
• manipulatsioonide teostamine uuritava materjali
saamiseks ja ettevalmistamiseks;
• töökeskkonna ohutuse tagamine.

Töö asukoht: Meža 4, Valka.
CV saata e-posti aadressile: valdroagro@inbox.lv
Telefon +371 2915 8492, Māra Bondare-Petersena.

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS
(Registrikood 40003031676)

Peamised nõudmised:
• biomeditsiini laborandi haridus;
• soovitav sertifikaat biomeditsini laborandi erialal;
• soovitav töökogemus laboridiagnostika valdkonnas.

võtab tööle

KLAASKIU TOOTMISE OPERAATOR
Peamised ülesanded:
• tootmisseadmete teenindamine ja jälgimine;
• toodangu kvaliteedi hoolikas jälgimine;
• koostegutsemine tänapäevase toodangu tootmisel.

Pakume: summeeritud tööaega.
Töötasu (brutopalk kuus): 780 EUR.
Lisainfo: biomeditsiini vanemlaborant I. Ārgale, tel +371
2874 9840.

Nõudmised:
• keskharidus;
• valmisolek õppida ja omandada uusi oskusi;
• positiivne suhtumine töösse;
• valmisolek töötada 12 tunnises vahetuses.

võtab tööle
MEDITSIINIÕDE 1. TERAAPIAOSAKONNAS
Peamised ülesanded:
• patsiendi seisundi hindamine ja andmete süstemaatiline
kogumine patsiendi tervisliku olukorra ja varasemate
terviseprobleemide kohta, saadud andmete dokumenteerimine;
• patsiendi hooldamise ja järelevalve planeerimine ja teostamine, kasutades aktuaalseid ravi- ja hooldusmeetodeid;
• arsti delegeeritud juhiste ja ülesannete täpne täitmine;
• patsiendile määratud diagnostiliste ja raviprotseduuride
teostamise tagamine;
• töökeskkonna ohutuse tagamine.
Peamised nõudmised:
meditsiiniõe haridus (soovitav haigla hooldusõe sertifikaat).
Pakume:
• vahetustega tööd ja summeeritud tööaega;

• võimalust pretendeerida kompensatsioonile vastavalt
Läti Tervishoiuministeeriumi Euroopa Liidu fondi
projektile;
• võimalust üürida elukohta Valmiera omavalitsuse
üürielamutes.

Pakume:
• koolitust ja selle kulude hüvitamist;
• sõidukulude katmist koolituse ajal;
• tänapäevast töökeskkonda;
• head töötasu ja motiveerivaid preemiaid;
• lisapuhkepäevi;
• vastutulelikke kolleege;
• tasustatud vaba aja tegevusi (sport, bassein, uisutamine).
Töötasu (brutopalk kuus): 1000–1300 EUR.
Töö asukoht: Cempu iela 13, Valmiera.

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS
(Registrikood 40003031676)

võtab tööle
MEHHATROONIK
Peamised ülesanded:
sinu peamised ülesanded on automaatjuhtimissüsteemi jälgimine,
planeerimine, organiseerimine ja rakendamine, seadmete ning
nende sõlmede profülaktiline ja hooldusremont, et tagada nende
katkematu töö.
Nõudmised:
• teadmised mehhaanilistest, elektrilistest, pneumaatilistest ja
arvutisüsteemidest, nende riketest ja vältimise meetoditest;
• kõrgem haridus mehhatroonikas (lõpetatud või õppimine käsil);
• hea inglise või saksa keele oskus;
• valmisolek töötada 12 h vahetuses (seejuures öösiti).
Pakume:
• väljaõpet ettevõttes olemasoleva mehhatroonilise süsteemi
juhtimisel ja järelevalve all;
• kogemust rahvusvahelises ettevõttes VALMIERA GLASS
GRUPA;
• dünaamilist töökeskkonda;
• lisahüvesid (hüvitatud sportlikud tegevused,
lisapuhkepäevad jne).

Töötasu (brutopalk kuus): 1300–1600 EUR.
Töö asukoht: Cempu iela 13, Valmiera.
CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga “Mehatroniķis/-e”
saata personaliosakonda e-posti aadressile:
darbs@valmiera-glass.com
kuni 28.02.2019.

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS
(Registrikood 40003031676)

võtab tööle
TÖÖLINE KLAASKIUTEHASES
Peamised ülesanded:
• lähte- ja abimaterjalide õigeaegne tootmisseadmete
juurde paigutamine ja sealt tootmisseadmetele
asetamine;
• valmistoodangu õigeaegne mahavõtmine
tootmisseadmetelt ja paigutamine kindlaksmääratud
hoiukohta;
• taaramaterjali ja tootmisjääkide hoolikas sorteerimine
ning toimetamine nende kogumiskohta, ettevalmistamine
nende edasiseks transpordiks.
Nõudmised:
• valmisolek intensiivseks ja dünaamiliseks töörütmiks;
• algtasemel arvutioskus (andmete sisestamine
tabelitesse);
• hea mälu ning võime hästi meelde jätta detailset infot
ja marsruute.
Pakume:
• dünaamilist ja huvitavat töörütmi;
• 12 h vahetustega tööd (6–18 ja 18–6);
• motiveerivaid boonuseid ja lisahüvesid.
Töötasu (brutopalk kuus): 900–1000 EUR.
Töö asukoht: Cempu iela 13, Valmiera.
CV ja kaaskiri märgusõnaga
“Loģistikas darbinieks ražošanā” saata e-posti aadressile:
darbs@valmiera-glass.com

LAT–EST Building solutions SIA
(Registrikood 44103112912)

võtab tööle

EHITUSTÖÖLISE

Töötasu (brutopalk kuus): alates 1000 EUR.

CV märgusõnaga “RAŽOŠANAS DARBINIEKS/-CE”
palun saata e-posti aadressile: darbs@valmiera-glass.com
Intervjuule kutsutakse kandidaadid isiklikult.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

Töö asukoht: Valka, Valka kihelkond.
Telefon +371 2939 7325, Rolands.
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Enics Eesti AS

(Registrikood 11045112)
võtab tööle

ELEKTROONIKASEADMETE KOOSTAJA
(käsiladuja, operaator, koostaja)

Peamised ülesanded:
• elektroonikaseadmete koostamine vastavalt protseduurile;
• kvaliteedinõuetele ja etteantud tootmisplaanile;
• andmete sisestamine registrisse ja tootmissüsteemi;
• liinide seadistamine ja protsesside jälgimine.
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 soodsat toitlustamist ettevõtte poolt toetatud
sööklas;
• ettevõtte soodustusi ning ühisüritusi (nt sporditoetused,
ujumine, ühisüritused, lapse kooliminekutoetus);
• kaasaegset töökeskkonda;
• töökeskkond on modernne ja ergonoomiline – puhas, vaikne, valgusküllane ja peresõbralik;
• valmisolek vahetustes töötamiseks graafiku alusel
sh öisel ajal;
• ettevõtte korraldatud transporti: Valga–Rõngu-Elva
(töötaja maksab 10 – 40 eurot kuus, olenevalt peatusest).
Töötasu (brutopalk kuus): alates 600 EUR.
Töö asukoht: Elva linn, Tartumaa, Eesti.
CV saata e-posti aadressile: eve.vink@enics.com, personalispetsialist Eve Vink
Telefon +372 5345 3507.

Ökopesa OÜ (Registrikood 11375499)
võtab tööle METSATÖÖLINE
Peamised ülesanded:
metsaistutus, noorendike hooldus.
Nõudmised:
• B-load;
• hea kui on varasem kogemus;
• eesti, vene või inglise keele oskus.
Pakume: töövahendeid, õigeaegset töötasu.
Töötasu (brutopalk kuus): tükitöö alusel, 1000 + eurot.
Töö asukoht: Eesti, Soome, Rootsi.
CV saata e-posti aadressile: triin@okopesa.ee
Telefon +372 5557 0798.

Kontaktikeskus OÜ
(Registrikood 11724971)

võtab tööle
MÜÜGIKONSULTANT
Peamised ülesanded:
müüa telefoni teel Eestis tuntud tooteid ja teenuseid.
Nõudmised:
• eesti keele oskus;
• vähemalt põhiharidus;
• kasuks tuleb vene keele oskus.
Pakume:
• paindlik tööaeg, väga heade tulemuste korral ka väga hea
tasu;
• personaalne boonussüsteem, põnevad müügimängud ja
väljakutseid;
• põhjalikud müügikoolitused, toetav ja sõbralik kollektiiv;
• võimalik töötada nii osalise kui täistööajaga.

Puidu Taavet OÜ

Eesti Metsahalduse OÜ

(Registrikood 10302662)

(Registrikood 12205670)

võtab tööle DRAPEERIJA
Peamised ülesanded:
klambripüstoliga puusärgi katmine kangaga.
Nõudmised:
• kiirus ja taiplikkus;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• meeldivat kollektiivi ja motiveerivat töötasu;
• tasuta bussiliiklus Valga–Tõrva;
• tööaeg E–R 8–17.

võtab tööle METSATÖÖLINE
Peamised ülesanded:
liinikoridoride hooldus, kultuurihooldus ja valgustusraie.
Nõudmised:
• eesti või vene keele oskus;
• kasuks tuleb varasem metsatöö kogemus.
Pakume: töötamist töölepingu alusel, töövahendeid,
vajadusel väljaõpet.

Töötasu (brutopalk kuus): peale eduka katseaja läbimist
brutopalk 778 eurot.

Töötasu (brutopalk kuus): 800–1000 EUR. Töötasu tükitöö
alusel ja sõltub teostatud töömahtudest.

Töö asukoht: Tööstuse, Patküla, Tõrva vald, Valgamaa.

Töö asukoht: objektid asuvad Lõuna-Eestis.

Telefon +372 523 9033.

CV saata e-posti aadressile: baltimhginfo@gmail.com

Paverkul OÜ (Registrikood 10852023)
võtab tööle PAGAR–KONDIITER
Peamised ülesanded:
kondiitritoodete valmistamine.
Nõudmised:
• erialane haridus ja/või töökogemus;
• kohusetundlikkus ja täpsus;
• soov valmistada maitsvaid ja kvaliteetseid tooteid;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• püsivat töökohta, meeldivat töökeskkonda, arenemisvõimalust,
firmasiseseid soodustusi;
• kandideerimisel palume saata elulookirjeldus e-postile.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 600 EUR.
Töö asukoht: Valga, Köie 1.
CV saata e-posti aadressile: paverkul@gmail.com

Krausberg Eesti OÜ (Reģ. Nr.11279028)
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA – PERSONALISPETSIALIST
Peamised ülesanded:
• personali värbamine Lätist ja muudest Euroopa Liidu
k.a kolmandatest riikidest;
• töölepingute sõlmimine vastavalt Läti seadusandlusele;
• suhtlemine Läti Tööturuametiga, Maksuametiga jne;
• raamatupidamisalased toimingud.
Nõudmised:
• töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 1 aasta;
• haridustase üldkeskharidus;
• keeleoskus (Keel: Kõnes / Kirjas):
- vene keel (nõutud): B2 – hea; A2 – vähene,
- eesti keel (soovituslik): B1 – keskmine; A1 – napp,
- läti keel (nõutud): C2 – perfektne; C2 – perfektne,
- inglise keel (soovituslik): B1 – keskmine; A1 – napp;
• soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama;
• kasuks tuleb: töökogemus Läti Tööturuametis
töövahenduskonsultandina; Läti kodakondsus; õigusalane
haridus või töökogemus antud valdkonnas; kogemus
suhtlusel Läti tööturuameti ja Läti Maksuametiga;
B-kategooria juhiluba.
Pakume:
• konkurentsivõimelist töötasu;
• töötelefoni; kaasaegseid töövahendeid;
• toredaid ühisüritusi;
• kodukontori võimalust;
• võimalik teha tööd ka lisatööna teise töö kõrvalt.

ACLIMA BALTIC AS
(Registrikood 10515490)

võtab tööle JUURDELÕIKAJA
Peamised ülesanded:
• juurdelõikuslademete tegemine ladestusmasinaga;
• tootedetailide juurdelõikus vastavalt eelkoostatud ja prindi
tud markerile;
• väljalõigatud detailide komplekteerimine;
• juurdelõikusraportite koostamine.
Nõudmised:
• vähemalt põhiharidus;
• kandidaatidelt eeldame varasemat kogemust juurdelõikuse
alal või sügavat huvi ja soovi neid oskusi meie juures töö
käigus omandada;
• kahe järgneva keele oskust suhtlustasandil: eesti, vene,
inglise.
Pakume:
• stabiilset töötasu;
• mitmekülgset ja huvitavat tööd;
• kaasaegseid töötingimusi, tööks vajalikke töövahendeid;
• meeldivat kollektiivi ning ühisüritusi;
• täistööaeg. Vahetustega töö: I vahetus 6–14.30; II vahetus
14.30–23.
Töötasu (brutopalk kuus): 700–820 EUR. Kuupalga suurust
mõjutab tööstaaž ja töötamine vahetustes.
Töö asukoht: Valga linn, Võru mnt 78b.

võtab tööle ÕMBLEJA
Peamised ülesanded:
erinevate õmblus- ja/või lisaoperatisoonide teostamine
tootmisliinis erinevate õmblus- ja spetsmasinatega.
Nõudmised:
• vähemalt põhiharidus;
• kandidaatidelt eeldame varasemat masstootmises
(trikotaažtoodete) õmblemise kogemust või sügavat huvi
ja soovi neid oskusi meie juures töö käigus omandada;
• ühe järgneva keele oskust suhtlustasandil: eesti, vene,
inglise.
Pakume:
• stabiilseid töömahte ja võimalust teenida töötasu vastavalt
enda oskustele, võimetele;
• mitmekülgset ja huvitavat tööd;
• kaasaegseid töötingimusi, tööks vajalikke töövahendeid;
• meeldivat kollektiivi ning ühisüritusi;
• täistööaeg (E–R / 8–16.30).

Töötasu (brutopalk kuus): alates 540 EUR kuus
(sõltub soovitud töökoormusest ja kandideerija eelnevast
töökogemusest antud valdkonnas).

Töötasu (brutopalk kuus): töötasu kujuneb tükitöö hinna ja
plaani %-lise täitmise alusel. Miinimumpalk 540 EUR brutos
on garanteeritud ka plaani mittetäitmise korral.

Töö asukoht: Valga, Vabaduse 14.

Töö asukoht: töö toimub Lätis või Eestis kaugtööna,
võimalik töötada kodust.

Töö asukoht: Valga, Võru 78b.

CV saata e-posti aadressile: triinu.sirol@kontaktikeskus.ee või
eelika.uibopuu@kontaktikeskus.ee

CV saata e-posti aadressile: anneli@krausberg.ee
Telefon +372 5885 9155.

Töötasu (brutopalk kuus): keskmiselt 6,50 EUR/h.

Kandideerimiseks palume saata CV eesti, vene või inglise
keeles e-mailile aclimabaltic@aclima.com

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

