Töö
Valgas –Valkas
JUULI 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-novads-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

Ühise projekti lõppedes
koostöö piirkonna arendamiseks jätkub

E

esti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekt “Pii
riülese tööjõuturu integratsiooni ja tööhõive edendamine“
(Valga-Valka Mobility) algas 2017.
aasta augustis ning käesoleva aasta
juulis viiakse ellu projekti viimased tegevused. Kahe aasta jooksul
on nelja partneri, Valga Vallavalitsuse, Valka Kihelkonnaduuma,
Eesti Töötukassa ning Läti Riikliku Tööhõiveameti, koostöös pandud rõhku Valga-Valka piirkonna
tööjõu piiriülese liikumise toetamisele ning ettevõtete piiriülese

koostöö edendamisele.
Selleks, et elu kaksiklinna piirkonnas areneks ning siinsed elanikud saaksid oma kodukohast
rõõmu tunda, on oluline sobiva
töö olemasolu. Et riigipiir ei seaks
takistusi parima tööandja leidmisel, tuleb Valgat-Valkat tööturul
vaadelda kui ühte linna. Ajaleht
Töö Valgas-Valkas ilmub kaheksandat korda eesmärgiga tuua
lugejateni kolmes keeles erinevat
infot tööandjate ning tööpakkumiste kohta nii Eestis kui Lätis, et
lihtsustada piiriüleseid tööotsin-

guid. Lisaks on Eesti Töötukassa
ja Läti Riiklik Tööhõiveamet korraldanud mõlemas riigis töömesse, et soodustada kahe riigi
tööandjate ja tööotsijate vahetu
kontakti loomist, mis on viinud
uute töösuheteni sõltumata osapoolte riigist või rahvusest.
Et areneks piirkonna ettevõtlus,
korraldasid projekti partnerid ettevõtjatega erinevaid kohtumisi ja
arutelusid, kus selgitati koos asja
osalistega, millised oleks olulised
tegevused ja võimalused koos
tööks, mis tagaksid Valga-Valka

parima tuleviku erinevates valdkondades. Koostöö tulemusel valmis uuring, mis kaardistab kaksiklinna olukorra, annab ülevaate
olulisematest arenguvajadustest
ning on aluseks kohalikele oma
valitsustele piirkonna arengustrateegia koostamiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks.
Vaatamata sellele, et Valga-Valka Mobility projekt on lõpule
jõudnud, peavad kaksiklinna kohalikud omavalitsused ka edaspidi
oluliseks kasutada kõiki piirilinna
staatusest tulenevaid võimalusi

siinse keskkonna parendamiseks,
et ettevõtlus areneks ning jätkuvas
koostöös Eesti Töötukassa ja Läti
riikliku Tööhõiveametiga oleks
piiriülene
tööjõu
liikumine
igapäevane.
Projekti partnerid tänavad kõiki ettevõtjaid, koostöövalmis inimesi ja asutusi, kes Valga-Valka
Mobility tegevuste elluviimisele
on kaasa aidanud ning oma panusega piirkonna arengut toetavad.
Triin Roo, Valga Vallavalitsuse
ettevõtlus- ja arenguspetsialist

Kauplus Oļupe ootab oma meeskonda müüjat ja kondiitrit

INGA BOŠA

Juba 20 aastat teevad piirilinna
Valka ja Valga elanikud heal meelel
oma sisseoste toidukaupluses Oļupe. See on üks vähestest toidukaupade müügiga tegelevatest erapoodidest, mis on vastu pidanud ja
toime tulnud ka kõige keerulisematel aegadel. Ostjad hindavad
seda väikest kauplust, sest siin
müüakse peamiselt Läti toiduainetetööstuse toodangut ja kohalike
põllumeeste kasvatatut, ning poes
kohapeal valmistatud salateid, liha- ja kondiitritooteid.
Poe juhataja Inga Boša nõustub,
et tõepoolest on külastajate hulgas
nii lätlased kui eestlased, kes meel
sasti ostavad Oļupes valmistatud
kulinaariatooteid, sest erinevad
salatid, lihatooted, saiakesed ja pirukad on tehtud kvaliteetsest
toorainest. Kaupluse omanikud
püüavad püstitatud kvaliteedilatti
hoida kõrgel, sest vaid kvaliteetse
ja maitsva kaubaga on võimalik

kohale meelitada nõudlikke
ostjaid.
Mõnda aega otsivad poe omanikud müüjat ja kondiitrit. Boša räägib, et kauplus saab edukalt tegutseda ja püsida, kui selles töötavad
vastutustundlikud ja töökad inimesed. Juhataja tunnistab, et
müüja töö pole kerge, sest jalgadel
peab seisma pikki tunde, tuleb olla
tähelepanelik, kärme ja viisakas
igas olukorras, samuti jälgida, et
vitriinid ja riiulid oleksid puhtad ja
korras ning need oleksid kaubaga
täidetud.
Kondiitri tööpäev algab juba
kell viis hommikul, et kaupluse
avamise ajaks kell 7.30 oleksid kulinaariatoodete vitriinides reas
värskete ja maitsvate salatite kausid ning ostja võtaks uksel vastu
äsjaküpsetatud saiakeste ja pirukate lõhn. Valkalased astuvad enne
tööpäeva algust meelsasti Oļupest
läbi, et hommikusöögilauale kohvi

kõrvale mõne salati osta. Ka lõuna
ajal on kauplus rahvast täis, kes
päevaseks toidukorraks salatit, kohupiimasaiakest, plaadisaia tükikest või pirukat – lihaga, munaga
või pekiga – soovib.
Oļupe juhataja rõõmustaks, kui
tööle kandideeriks eelnevate
oskuste ja teadmistega kondiiter,
sest ta oleks valmis toetama igaüht,
kes oleks aus ja täidaks kvaliteetselt oma töökohustusi. Kondiitri
tööpäeva pikkus sõltub tema enda
töökorraldusest, oskustest ja osavusest.
Teades, kuivõrd keeruline on nii
Valkas kui kogu Lätis olukord
müüjatega, on juhataja valmis välja
õpetama ka inimese, kel eelnev kogemus puudub. Algus pole kindlasti kerge, kuid kui töötajal endal on
tõsine soov, õnnestub kõik.
Kahjuks on Bošal ka kibedaid kogemusi, kui ta on kellegi välja õpetanud, näidanud kätte kõik profes-

sionaalsed võtted, kuid kahjuks on
see inimene peagi töölt lahkunud.
Miks nii juhtub, juhataja üheselt
vastata ei oska. Ta on tähele pannud, et tänapäeval soovivad kõik
erilise pingutuseta teenida suurt
tasu, kuid erakaupluse omanik saab
maksta vastavalt poe sissetulekule.
Boša ei nimeta töötasu suurust,
mainides vaid, et kõik sõltub töötajast endast.
Kaupluse kollektiiv on sõbralik,
koos nii rõõmudes kui elu kurvematel hetkedel. Oļupe avamisest
peale töötab kaupluses neli, nagu
rahvas neid nimetab – vana aja karastusega kaubandustöötajat –, kel
on kõrge vastutustunne ja oskus
teenindada ostjaid nii, et need
meeleldi ikka ja jälle kauplust Oļupe (Raiņa 12) külastavad. Kui kellelgi on soov saada poe meeskonna
liikmeks, võib julgesti helistada telefoninumbril +371 2911 0540 (Inga Boša).

See trükis väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.
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Kaasaegse remonditöökoja
teenuste valik on piiritu, töökäsi napib

B

AIGARS JERVE

W Grupp Invest OÜ tegutseb Avor Motors kaubamärgi nime all. Peamised tegevused on mootorsõidukite hooldus
ja remont, erinevate elektrooniliste
seadmete paigaldamine, autovaruosade ja tarvikute müük. Muuhulgas müüakse ka autosid. Ettevõtte
omanik Aigar Järve räägib, et pakutavad teenused ja lahendused
autoomanikele pidevalt täienevad,
kuid vaatamata Valga piirkonnas
tegutsevate autoremonditöökodade märkimisväärsele hulgale on
väga suur nõudlus just erinevate
auto remonttööde järele.
Ettevõtte loomiseni jõudis omanik isikliku hobi tulemusel. „Hakkasin päris ammu tegelema autodesse erilisemate elektroonikasead
mete ja toonikilede paigaldamisega. Oma tuttavad tahtsid autosse
uut helisüsteemi või korralikke kõ-

RIIKLIK SOTSIAALHOOLDUSKESKUS
“VIDZEME”
Täiendavad nõudmised: tervisekontrolli kaart kohustusliku tervisekontrolli läbimise kohta enne töösuhte
algust, töötervishoiuarsti kinnitusega isiku tervisliku
seisundi vastavuse kohta konkreetsete tööülesannetega.
Lisatagatised: pärast 6 kuud pidevalt töötatud aja eest
tervisekindlustuspoliis.
Töö asukoht: Indrānu 5, Valka.
CV märgusõnaga: “Füsioterapeut”, “Sotsiaalhooldaja”
või “Köögitöötaja” saata e-posti aadressile nadezda.
graudina@vsacvidzeme.gov.lv
Telefon +371 6478 1259.

Peamised ülesanded:
• kliendi tervisliku ja funktsionaalse seisundi
hindamine, kliendi funktsionaalsete võimete ja nende
parandamise või säilitamise võimaluste määramine;
• kliendiga tegelemine tolle asendeid muutes, liigeste
liikuvuse ja stabiilsuse parandamine või säilitamine,
lihaste funktsioonide ja tasakaalu parandamine või
säilitamine, rühi ja kõnnaku korrigeerimine või
abistamine selle säilitamiseks;
• vajalike abivahendite tagamine ja nende õige
kasutamise õpetamine;
• pehmete kudede tehnika (massaaž jne) kasutamine;
• sihipärase teraapia ja profülaktika planeerimine
ning plaani elluviimine professionaalse meeskonna
koosseisus.
Nõudmised:
• riigikeele oskus tasemel C1;
• kõrgem meditsiiniline haridus füsioteraapia erialal
(bakalaurus);
• füsioterapeudi sertifikaat;
• kantud meditsiinitöötajate registrisse.
Pakume: eririskiga töö eest lisatasu 10% kuupalgast.
Töötasu (brutopalk kuus): 417,5–502,5 EUR.

gimused klientide teenindamiseks
on väga head, ruumid on avarad ja
töövahendid kvaliteetsed.
Peagi on valmimas uus avar töökoda, kus on rohkem ruumi, et hakata pakkuma veel täiendavaid
teenuseid, nagu autode värvimine,
mis spetsiaalse kambri olemasolu
eeldab. Sellegi hoone valmimine
on suur väljakutse, sest pole võimalik leida remondimeest või ettevõtet, kes tegeleks värvimistöödega.
Töömeeste absoluutset puudust
Järve ei usu. Pigem on ikka prob
leem nende õigete üles leidmises.
Kui kogenud töömehed otseselt
ringi ei vaata ning pakkumisi ei
jälgi, siis on Avor Motorsi töökojas
võimalik ka igakülgne väljaõpe.
„Pakume häid tingimusi, töötasu
on konkurentsivõimeline, alates
1200 eurot kätte. Lisaks on meil

Peamised ülesanded:
• klientidele vajaliku sotsiaalhooldusteenuse
identifitseerimine, planeerimine ja pakkumine,
nende dünaamika hindamine;
• klientide abistamine sotsiaalsete probleemide
lahendamisel;
• klientide igapäevaste tegevuste (tegevustoas
või -ringis, õppeköögis; jalutuskäikudel, füüsiliste
tegevuste käigus jne) planeerimine ja läbiviimine;
• klientide abistamine kommunikatiivsete ja endaga
toimetuleku oskuste omandamisel;
• klientide abistamine nende integreerumisel
ühiskonda ja ümbritsevasse keskkonda (ekskursioonid,
muuseumide, kontsertide jm külastamine).
Nõudmised:
• 1. astme professionaalne kõrgem haridus
(valdkond: sotsiaalne heaolu);
• riigikeele oskus tasemel C1.

(Registrikood 90009114839)

võtab tööle PSÜHHOLOOGI
(osalise koormusega – 0,7)

Nõudmised:
• vastav kõrgem psühholoogiaalane haridus;
• sertifitseeritud psühholoog peab olema kantud
psühholoogide registrisse;
• kõrge vastutustunne, lojaalsus tööl omavalitsuses, ausus,
usaldusväärsus, võime korraldada oma tööd, täpsus, hea
stressitaluvus, asjalik suhtumine tööga seotud küsimustesse.
Töötasu (brutopalk kuus): 0,7 koormuse eest 560 EUR.
Töö asukoht: Valka kihelkonna sotsiaalhooldusteenistus,
Rūjienas 3d, Valka.
CV tuua isiklikult Rūjienas iela 3d, Valka,
või saata e-posti aadressile: natalija.dubrovska@valka.lv
Telefon +371 647 25937 või +371 2945 2453.

Pakume: eririskiga töö eest lisatasu 10% kuupalgast.

AS “Seda”

(Registrikood 40003134137)

Töötasu (brutopalk kuus): 552–802 EUR.

võtab tööle
TURBATÖÖSTUSE ABITÖÖTAJA

võtab tööle KÖÖGITÖÖTAJA
Peamised ülesanded:
• juur- ja aedviljade esmatöötlemine (kalibreerimine,
pesemine ja koorimine masinaga või käsitsi);
• kokalt valmistoidu portsjonite vastuvõtmine ja
klientidele serveerimine vastavalt neile määratud
dieediliigile;
• laudade koristamine, toidujääkide koristamine laualt,
kasutatud nõude viimine pessu selleks ettenähtud
kohta;
• toiduainete ploki ruumide ja söögisaali inventari
(lauad, toolid jne) ja põranda märgkoristus;
• kasutatud nõude, seadmete ja masinate puhastamine
toidujääkidest, pesemine, desinfitseerimine.
Nõudmised:
• riigikeele oskus tasemel A1;
• tervisedokument perearsti sissekandega lubamisest
töötada antud ametikohal.
Töötasu (brutopalk kuus): 446–530 EUR.

tööandja poolt lõuna, puhtad ja
mugavad ruumid. Tööaeg on mugav, nädalavahetusel või hilisõhtul
tööd üldjuhul ei toimu. Võrreldes
keskmise remonditöökojaga pakume erilisemaid teenuseid, millest
tulenevalt on meil saada hästi laia
ulatusega kogemus,“ selgitab
tööandja. Ootuste kohta räägib
Järve, et nagu kõikide väiksemate
kollektiivide puhul on meeskonna
tunne ja töötahe väga oluline. See,
kas suheldakse omavahel eesti, vene või inglise keeles ei ole oluline.
Paljud ootused ja tingimused saab
juba konkreetse huvilisega täiendavalt kokku leppida.
Avor Motorsi töökoja omanik
kutsub kõiki huvilisi endast märku
andma, helistades telefonil +372
5624 4331 või saates oma CV eposti aadressile info@avaormotors.
ee

VALKA KIHELKONNADUUMA
Valka kihelkonna sotsiaalhooldusteenistus

võtab tööle SOTSIAALHOOLDAJA

(Registrikood 90000058112)

võtab tööle
FÜSIOTERAPEUT (osaline tööaeg)

lareid ning lõpuks oli tegemist ja
kliente nii palju, et oli vaja otsida
korralikud ruumid, sest esialgu
renditud väiksesse garaaži ei mahtunud enam ära,“ räägib Järve.
Töökoja omanik selgitab, et praegu
on tööd oluliselt rohkem, kui teha
saab, sest pole leidnud inimest, kes
oleks töö tegemisest huvitatud.
Praegu toimetab ettevõttes kolm
inimest, kuid pidevalt on otsitud
täiendavaid abikäsi. „Asjalikku remondimeest on päris keeruline leida, töö ei ole lihtne ning eeldab nii
head füüsilist vormi kui ka tehnilist taipu. Kõige olulisem on muidugi tahtmine antud valdkonnas
tegutseda. Peab olema huvi autode
vastu ja viitsimist nokitseda,“ jätkab ettevõtja.
Praegu teenindatakse kliente
Valga vallas Kellil, kus on sisse sea
tud kaasaegne töökoda. Kõik tin-

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;
• oma töökohustuste iseseisev ja vastutustundlik täitmine.
Pakume:
• hooajalist tööd;
• sotsiaalseid garantiisid;
• töörõivaid – kindaid ja mütsi.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 1004 EUR kooskõlas tööajaarvestuse graafikuga ja laaditud turba hulgaga, tingimusel, et päevas
täidetakse tööandja määratud normi ehk laaditakse 25 m3 lõigatud
turvast.
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.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.
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AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
(Registrikood 40003031676)

Töökoha aadress: Cempu iela 13, Valmiera.
CV märgusõnaga: “Tootmistöötaja”, “Tekstiilitootmise
spetsialist”, “Mehhatroonik”, “Meistriabi” või “Tootmise
abitöötaja” saata e-posti aadressile:
darbs@valmiera-glass.com

võtab tööle
KLAASKIU TOOTMISE OPERAATOR
Peamised ülesanded:
• tootmisseadmete teenindamine ja järelevave;
• toodangu kvaliteedi hoolas jälgimine;
• koostegutsemine tänapäevase toote tootmises.
Nõudmised:
• keskharidus;
• valmisolek õppida ja omandada uusi oskusi;
• positiivne suhtumine töösse;
• valmisolek töötada 12 h vahetuses.
Pakume:
• tasustatud väljaõpet;
• sõidukompensatsiooni väljaõppe ajal;
• tänapäevast töökeskkonda;
• head töötasu ja motiveerivaid lisatasusid;
• lisapuhkepäevi;
• vastutulelikke kolleege;
• tasustatud vaba aja tegevusi (sport, bassein, uisutamine).
Töötasu (brutopalk kuus): 1000‒1300 EUR.

võtab tööle
TEKSTIILI TOOTMISE SPETSIALIST
Peamised ülesanded:
• tekstiilitootmise seadmete juhtimine ja järelevalve,
vajaliku kvaliteedi tagamine;
• tooraine tehnoloogilistele nõuetele vastavuse
kontrollimine;
• seadmete seadistamine vastavalt nende tehnilisele ja
tehnoloogilisele dokumentatsioonile;
• tootmisseadmete tehnoloogiliste parameetrite sisestamine
ja reguleerimine;
• seadmete õigeaegne ja regulaarne hooldus.
Nõudmised:
• keskeri- või alustatud kõrgharidus tekstiilivaldkonnas;
• kasuks tuleb töökogemus tekstiilivaldkonnas;
• tehniline taip ja loogiline mõtlemine;
• oskus töötada meeskonnas;
• algtasemel arvutioskus.
Pakume:
• stabiilset tööd kogu aasta vältel;
• tööd 12 h vahetustes (6‒18 ja 18‒6);
• kindlat ja prognoositavat töögraafikut.
Töötasu (brutopalk kuus): 1050‒1200 EUR.

võtab tööle
MEHHATROONIK
Nõudmised:
• teadmised mehhaanilistest, elektrilistest, pneumaatilistest
ja tarkvaralistest süsteemidest, nende riketest ja viimaste
kõrvaldamise meetoditest;
• mehhaatroonikaalane haridus (lõpetatud või õpe kestab);
• inglise või saksa keele oskus hea kasutaja tasemel;
• valmisolek töötada 12 h vahetustes (sh öösel).

võtab tööle MEISTRIABI

OÜ Sapronen (Reg. kood: 10664066)

Peamised ülesanded:
• telgede õigeaegne ja regulaarne tehniline hooldus,
õlitamine ja teised remonditööd;
• telgede töö hindamine ja avastatud puuduste õigeaegne
kõrvaldamine;
• telgede mehhanismide operatiivne remont.

võtab tööle
SAEMATERJALI PAKKIJA–KAUBAALUSTE VALMISTAJA

Nõudmised:
• remonditööde-, automaatika- ja mehhaanikaalased
teadmised ja kogemused;
• kudumistelgede ehituse ja töö alased teadmised;
• tehniline taip ja loogiline mõtlemine;
• oskus töötada meeskonnas;
• võõrkeelte (inglise / saksa) oskus algtasemel.

Nõudmised:
• hea füüsiline vorm;
• eesti või vene keele oskus suhtlustasandil.

Pakume:
• stabiilset tööd kogu aasta vältel;
• tööd 12 h vahetustes (6–18 ja 18–6);
• kindlat töögraafikut.

Peamised ülesanded:
• saematerjali pakkimine;
• kaubaaluste valmistamine.

Pakume: töö tegemiseks vajalikke töövahendeid.
Töötasu (brutopalk kuus): 600–800 EUR.
Töö asukoht: Valga maakond, Valga vald, Tsirguliina alevik,
Sauna 1.
CV saata e-posti aadressile: sapronen@gmail.com
Telefon +372 508 3045.

Töötasu (brutopalk kuus): 1050–1200 EUR.

MTÜ Valga Ukraina Selts “Kalyna”

võtab tööle TOOTMISE ABITÖÖTAJA
Peamised ülesanded:
• valmistoodangu, abimaterjalide jne paigaldamine ja
teisaldamine;
• valmistoodangu kaalumine ja sorteerimine;
• toodangu ettevalmistamine edasiseks töötluseks;
• toodangu pakkimine ja markeerimine vastavalt kliendi
vajadustele.
Nõudmised:
• valmisolek füüsiliseks tööks 12 h vahetuses;
• oskus ja soov töötada meeskonnas;
• lugemis- ja kirjutamisoskus, võime eristada eri värve ja
sümboleid;
• positiivne suhtumine ellu ja töösse.
Pakume:
• stabiilset tööd kogu aasta vältel;
• tööd vahetustes (6–18 ja 18–6);
• sotsiaalseid garantiisid, lisapuhkepäevi ja teisi hüvesid.

(Registrikood 1389930)

võtab tööle HUVIKOOLI ÕPETAJA
Peamised ülesanded: lastele ukraina muusika ja tantsu õpetamine.
Nõudmised:
• varasem töökogemus;
• vene, ukraina või eesti keele oskus;
• muusikatehnika kasutamise oskus (muusikakeskus, kõlarid,
mikrofonid).
Pakume:
• töötamist üks kord nädalas, laupäeval või phapäeval 1–2 tundi;
• võimalust osaleda festivalidel, erinevatel konkurssidel nii
Eestis kui ka välismaal.
Töötasu (brutopalk kuus): 120 EUR.
Töö asukoht: Valga, Kungla 36.
CV saata e-posti aadressile: dovha.ruslana@gmail.com
Telefon +372 5804 5782.

Osaühing Personaal

Töötasu (brutopalk kuus): 700–900 EUR.

(Registrikood 10874869)

võtab tööle AUTOREMONDILUKKSEPP
Valka lasteaed “Pasaciņa” (Registrikood 4401901406)

võtab tööle LASTEAIA ÕPETAJA
Nõudmised:
• kõrgem pedagoogiline haridus ja koolieelse haridusasutuse
õpetaja kvalifikatsioon vastavalt ministrite kabineti
määrusele nr 569;
• läti keele oskus kõrgtasemel.
Pakume:
• täiskoormusega – 40 tundi nädalals (sh 36+4) (1. aste) tööd
määramata ajaks – koolieelse üldhariduse programmi grupis;
• sotsiaalseid garantiisid;
• sõbralikku töökeskkonda.

Peamised ülesanded: busside jooksev remont ja hooldus;
TH1 ja TH2 (remontida on jooksvalt 10 bussi).
Nõudmised:
• varasem töökogemus:
• kutseharidus ilma keskhariduseta (masinaehitus,
mehhaanika, elektroonika);
• vajalik rasketehnika tundmine, kogemus rakseveokite
remondil ja hooldusel.
Pakume: sõidukulude kompensatsiooni.
Töötasu (brutopalk kuus): 800 EUR.
Töö asukoht: Valga, Energia 1.
CV saata e-posti aadressile: inga.treilmann@gmail.com
Telefon +372 5305 2180.

Töötasu (brutopalk kuus): 710 EUR.
Töö asukoht: Valka lasteaed Pasaciņa, Ausekļa 44, Valka.
CV saata e-posti aadressile: pasacina@valka.lv

Aldar Latvia SIA

Pakume:
• väljaõpet ettevõttes olevate mehhatrooniliste süsteemide
juhtimisel ja järelevalve all;
• kogemust rahvusvahelises ettevõttes Valmiera Glass
Grupa;
• dünaamilist töökeskkonda;
• lisahüvesid (tasustatud sportlik tegevus,
lisapuhkepäevad jne).

Töötasu (brutopalk kuus): minimaalne töötasu
vastavalt töökoormusele.

Töötasu (brutopalk kuus): 1300–1600 EUR.

Töö asukoht: kauplus SuperAlko, Raiņa 3, Valka.

(Registrikood 40203010130)

võtab tööle

KORISTAJA (osalise tööajaga)

AS Laatre Piim (Registrikood 10242715)

võtab tööle LÜPSJA–VASIKATALITAJA
Peamised ülesanded: vastpoeginud lehmade lüpsmine
ja vasikate jootmine.
Nõudmised: kohusetundlikkus.
Pakume:
• töö kaks korda päevas, neli päeva tööl, kaks vaba;
• transpordi kompenseerime kuni 250 euro ulatuses;
• heade töötulemuste puhul lisatasu.

CV saata e-posti aadressile: Manager.valka@aldar.lv.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

Töötasu (brutopalk kuus): 1000 EUR.
Töö asukoht: Laatre alevik, Valga vald.
CV saata e-posti aadressile: laatrepiim@laatrepiim.ee
Telefon +372 513 6613.
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AS Nõo Lihatööstus
(Registrikood 10005487)

võtab tööle
TOOTMISTÖÖTAJA
Peamised ülesanded: vorstipritsi operaator,
valmistoodangu pakendaja, lihalõikusabi või
lihavalmististe osakonnas tööülesannete täitmine.
Nõudmised: eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• tööd kiiresti arenevas ettvõttes;
• tooteid omahinnaga;
• soodsat lõuna söömise võimalust;
• sportimisvõimalused, tasuta transporti Tartust
ja Valgast;
• toredaid ühisüritusi;
• tööriided ettevõtte poolt.
• töö on vahetustega kell 06.00–14.30 ja 14.30–23.00.
Töötasu (brutopalk kuus): 650–1100 EUR.

AS Valga Depoo

(Registrikood 10803289)

võtab tööle TREIAL
Peamised ülesanded: erinevate metallist vagunidetailide
treimine.
Nõudmised:
• vene keele oskus;
• soovitatavalt eelnev töökogemus.
Pakume:
• tööriided,
• tööandja soodustused,
• töö toimub vahetustes (E, T, N, R).
Töötasu (brutopalk kuus): 540 EUR + lisatasu pärast
katseaega.
Töö asukoht: Võru 5, Valga linn.
Telefon +372 5625 4154.

Töö asukoht: Voika 18, Nõo alevik, Tartumaa.
CV saata e-posti aadressile: helena@lihavyrst.ee

A85 OÜ (Registrikood 14511425)
võtab tööle
KOKK – KLIENDITEENINDAJA
Peamised ülesanded:
• tooraine ettevalmistamine;
• pitsade valmistamine;
• klientide kiire ning sõbralik teenindus;
• tooraine tellimine ja vastuvõtmine;
• töökoha korrashoid.
Nõudmised:
• oled aus, pingetaluv ja kiirе, kohusetundlik ja hea
suhtleja ning soovid pakkuda parimat klienditeenindust siis ootame just Sind oma meeskonda;
• eesti ja vene keele oskus.
Pakume:
• huvitavat ja väljakutsuvat tööd;
• kaasaegseid töötingimusi;
• sõbralikku ja abivalmis meeskonda;
• konkurentsivõimelist palka;
• väljaõpet kohapeal;
• töö graafiku alusel, pikk ja lühike nädal (2+2+3),
tööaeg kl 9–21;
• töösuhte kestus: tähtajatu.
Töötasu (brutopalk kuus): 800 EUR (põhipalk + %
müügitulust).

Telefon +372 507 0859.

Töö asukoht: Valga, Raja 5, Valga Selver.

Wagenküll Hotell OÜ
(Registrikood 14319343)

Enics Eesti AS
(Registrikood 11045112)

võtab tööle
TOOTMISTÖÖTAJA
(käsiladuja, operaator, koostaja);

LAOTÖÖTAJA

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 baastasemel;
• 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): tootmistöötaja alates 750 EUR,
laotöötaja aletes 870 EUR, operaator alates 880 EUR.
Töö asukoht: Elva linn, Tartumaa, Eesti.
CV saata e-posti aadressile: eve.vink@enics.com
Telefon +372 5345 3507, personalispetsialist Eve Vink.

CV saata e-posti aadressile: aleksei85m@gmail.com

võtab tööle KOKK

PAJU PANSIONAADID MTÜ
(Registrikood 80030357)

Peamised ülesanded: A la carte toitude valmistamine
lossirestoranis Wagenküll, grupitoitlustuse pakkumine,
kauba vastuvõtt.
Nõudmised:
• aus, täpne, abivalmis, kiire, hea pingetaluvusega, kasuks
tuleb varasem töökogemus;
• eesti keel suhtlustasandil.
Pakume:
• huvitavat ja vaheldusrikast aastaringset tööd;
• eneseteostust ja arenemisvõimalusi, täiendkoolitusi;
• sõbralikku töökollektiivi;
• ööbimisvõimalust;
• töö on vahetustega, tööpäevadel pakume ööbimisvõimalust.

võtab tööle KOKK
Peamised ülesanded: toiduvalmistamine.
Nõudmised:
• erialane väljaõpe;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume: töötamine graafiku alusel, tööaeg kl 6–17.
Töötasu (brutopalk kuus): 4,30 EUR/h.
Töö asukoht: Paju Pansionaadid, Paju küla, Valga vald.
Telefon +372 504 0835 ja +372 5348 7910.

Töötasu (brutopalk kuus): 7 EUR/h.
Töö asukoht: Taagepera küla, Tõrva vald, Valgamaa.

Sistem OÜ (Registrikood 10882679)

võtab tööle HOMMIKUSÖÖGIKOKK
Peamised ülesanded: hommiku buffee valmistamine,
väljapanek, täitmine ja korrashoid; vajadusel a la carte
hommikusöögi pakkumine, grupitoitlustuse ettevalmistusel
abistamine, kauba vastuvõtt.
Nõudmised:
• aus, täpne, abivalmis;
• eesti keel suhtlustasandil.
Pakume:
• huvitavat ja vaheldusrikast aastaringset tööd;
• eneseteostust ja arenemisvõimalusi, täiendkoolitusi;
• sõbralikku töökollektiivi;
• ööbimisvõimalust;
• töö on vahetustega, tööpäevadel pakume ööbimisvõimalust.
Töötasu (brutopalk kuus): 5,71 EUR/h.
Töö asukoht: Taagepera küla Helme vald Valgamaa.
CV saata e-posti aadressile: maris@spalavendel.ee
Maris Reimann, telefon +372 5656 4328.

võtab tööle ABIKOKK/KOKK
Peamised ülesanded: tooraine ettevalmistamine, tooraine
tükeldamine, toitude valmistamine, roogade serveerimine,
köögi korrashoid, nõudepesu.
Nõudmised:
• eelistatud on toitlustusalase hariduse või eelneva
töökogemusega kandidaat;
• abikokk / kokk on kiire, valmis tegema meeskonnatööd,
hea pingetaluvusega, töökas ja positiivse ellusuhtumisega;
• eesti, vene või inglise keele oskus.
Pakume:
• põhjalikku väljaõpet, kaasaegset ja sõbralikku
töökeskkonda;
• töötamine graafiku alusel;
• tööpäevad on E‒L kell 9‒20, suveperioodil E‒P kell 10‒22.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 750 EUR.
Töö asukoht: Valga, J. Kuperjanovi 63.
CV saata e-posti aadressile: info@hotellmetsis.com

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

