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Valkas Meliorācija pakub sotsiaalseid
garantiisid ja tööd kogu aasta vältel
S

IA Valkas Meliorācija on üks
neist haruldastest maaparanduste
enuste pakkujast Lätis (neid on ri
igis 30), kelle töö spetsiifika on
säilinud nii, nagu see oli nõukogu
de ajal. Ettevõtet juhib Jānis Bie
zais, kes võttis ameti üle isalt,
kauaaegselt maaparandusspetsia
listilt Juris Biezaisilt.
Ettevõte osutab maaparandus
teenuseid ning teostab hüdroteh
nilisi ehitustöid, tegeleb teeremon
di ja prügilate rekultiveerimisega.
Jānis Biezais märgib, et SIA Valkas
Meliorācija tegutseb kõikjal, kus
on tarvis rasketehnikat – ekskava
atoreid ja buldoosereid. See aga
tähendab, et ettevõte töötab kogu
Lätis, sest praeguses majandusli
kus olukorras on suurimad töö
andjad ennekõike kohalikud om
avalitsused. Valkas Meliorācija
täidab ka Läti Põllumajandusmi
nisteeriumi ja riikliku aktsiaseltsi

Latvijas Valsts Meži (Läti Riigi
mets) tellimusi.
Ettevõtte juht jutustab, et prae
gused suuremad objektid on Riias
ja selle läheduses, näiteks Ogres.
Samal ajal töötatakse ka kohapeal
ja hoolitsetakse omavalitsuse teede
eest. Jätkumas on töö Rīgas tänaval
ehk autoteel A3. Biezais märgib, et
sellel objektil on teha jäänud veel
õige vähe – haljastus ja nõlvade
kindlustamine. Mis puudutab ma
aparandustöid, siis kahjuks koha
peal ja lähimas ümbruskonnas
vastavaid tellimusi pole.
Et oleks võimalik töötada kogu
Lätis, on Valkas Meliorācijas prae
gu tööga hõivatud 43 inimest. Bie
zais leiab, et töötajatele tuleb taga
da samaväärne tasu 12 kuul aastas.
Kahjuks on ettevõtte töö spetsiifi
ka selline, et sõltutakse nii aastaa
jast kui ilmastikuoludest. Lisaks
seavad objektidel töötamisele pi
irid Läti seadused. Näiteks 21. ok

toobrist 21. juunini on keelatud
teostada maaparandustöid jõge
del, sest siis on paljudel kaladel
kudemisperiood. Tuleb jälgida ka
lindude pesitsusaega. „Pidades
kinni kõikidest looduskaitsealas
test seadustest on ettevõttel või
malik tegutseda vaid viiel kuul
aastas,” tõdeb Biezais.
Ettevõtte juht on aru saanud, et
olgu olukord kuitahes keeruline,
tuleb töötajatele siiski maksta kon
kurentsivõimelist tasu ja Läti sea
dusandlusest lähtuvalt kõik et
tenähtud maksud. Praegu on kõ
nealuses firmas tunnitasu seitsmest
üheksa euroni (bruto). Biezais on
uhke, et Valkas Meliorācija tööta
jatel on sotsiaalsed garantiid ja se
da hindavad ka töötajad ise. Osa
neist, kes mõni aeg tagasi parema
töö otsinguil lahkusid lähemale ja
kaugemale välismaalegi, on nüüd
seks tagasi tulnud. „Eestlased mak
savad mõnevõrra rohkem – umbes

seitse eurot tunnis puhtalt kätte,”
tunnistab Jānis Biezais.
Juhatuse esimees püüab oma
inimesi tööga kindlustada kogu
aasta vältel, sest on huvitatud an
tud valdkonnas teadlike ja koge
nud spetsialistide püsimisest tema
juures, sest neist sõltuvad töö kva
liteet ja tähtaeg. Jānis Biezais on
sama meelt Läti majandusministri
Dana Reizniece-Ozolaga: „Kui et
tevõtja ei suuda oma töötajatele
tagada sotsiaalseid garantiisid, po
le ta ettevõtja. Riik pole kunagi
see, kes maksaks elanikele puhku
sehüvitist ja töötutoetust.”
Mis puudutab uusi töötajaid, on
Biezais avatud potentsiaalsete kan
didaatide pakkumistele. Eriti vaja
likud on spetsialistid, kellel on
spetsiaalsed tehnilised teadmised,
kes on võimelised arvutil töötama
projekteerimisprogrammidega.
Selliseid inimesi Lätis piisavalt aga
pole.

JĀNIS BIEZAIS

Meravita soovib klientidele pakkuda parimat
“M

SANDER ERNITS

eravita on Eesti kapita
lil põhinev ettevõte, mis toodab eri
nevaid vitamiine, toidulisandeid ja
muid tervisetooteid. Hea enesetun
ne, tugev tervis ja elujõu tagamine
on meile oluline. Soovime pakkuda
oma klientidele parimat, millest tu
lenevalt on meil klientide jaoks välja
töötatud individuaalsel lähenemisel
põhinev süsteem. Teeme iga päev
tööd selle nimel, et kõigil oleks või
malus tugevdada oma tervist perso

naalselt temale valmistatud toodete
ga, sest igaüks meist on unikaalne
ning igal organismil on oma eripärad
ja vajadused. Tooted valmistatakse
tänapäevastes laboris kõrgelt kvali
fitseeritud spetsialistide käe all. Nii
tootearendus kui labor asuvad Ees
tis, mis aitab meil paremini lähtuda
just Eesti inimeste vajadustest. Too
dete valmistamisel kasutame kõrge
ma kvaliteeditasemega looduslikku
toorainet, mis on hoolikalt valitud ja
GMO vaba. Arendustöö algas 2010.
aastal ja esimesed personaalsed vita

miinid valmisid 2014. aasta veebru
aris.
Käesoleva aasta kevadest on ette
võte oma tegevusega laienenud Val
ga linna, kus oleme sisse seadnud
mugava kontori, kus töötavad meie
kliendihaldurid. Seoses töömahu
kasvuga otsime oma Valga kontoris
se kliendihaldurit, kelle peamiseks
ülesandeks on tervisetoodete telefo
nimüük, aktiivne kliendisuhete loo
mine ja hoidmine. Kliendihalduri
ametikohale on oodatud kandideeri
ma avatud ja oskuslikud suhtlejad,

kes valdavad telefonimüügi taktikat.
Pakume stabiilset tööd arenevas
ettevõttes, tööalast väljaõpet, või
malust teenida konkurentsivõime
list töötasu. Meil on meeldiv tööke
skkond ning kaasaegsed töövahen
did. Mugavaks lahenduseks soovija
tele peame Meravita poolt pakutavat
kodustöötamise võimalust. Mearvi
ta kliendihalduri tööd on meeldiv
teha, kuna pakutavad tooted on kva
liteetsed ja usaldusväärsed.
Lisainfoks helistada numbrile
55534004.

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

LIGUMSS SIA

(Registrikood 40003052790)

SIA Firma Madara ’89

võtab tööle POSTILJON-AUTOJUHI

võtab tööle MÜÜJA

Peamised ülesanded:
• ajakirjandusväljaannete ja saadetiste kvaliteetne
kohalekanne klientidele;
• ajakirjandusväljaannete tellimuste ja erinevate maksete
vormistamine;
• pensionite kohalekanne;
• koostööpartnerite kaupade müük;
• klientide teavitamine Läti Posti teenustest.
Nõudmised:
• läti keele oskus kesktasemel B (1);
• soov ja võime luua klientidega positiivsed kliendisuhted;
• vastutustunne ja tõsine suhtumine tööülesannete täitmisse;
• territooriumi hea tundmine;
• B-kategooria juhitunnistus, võimalus kasutada oma autot.

Peamised ülesanded:
• toidu- ja tööstuskaupade müük;
• ostjate teenindamine kassas;
• kaupade vastuvõtt, tellimine, arvestus, paigutamine
müügisaali;
• kaupade realiseerimistähtaja, markeeringu, kvaliteedi,
säilitamistingimuste ja vastava temperatuuri kontrollimine.
Nõudmised:
• soovitav kesk- või keskeriharidus;
• soovitav eelnev töökogemus toiduainekaubanduses;
• täpsus, kõrge kohusetunne.

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: “Stacija”, Valka vald, Valka kihelkond.
CV saata e-posti aadressile: info@ligumss.lv
Telefon +371 2939 5560.

Pakume:
• huvitavat tööd stabiilses ettevõttes;
• tänapäevast töökeskkonda;
• tööle vastavat tasu ja sotsiaalseid garantiisid;
• tööalast ja isikliku arengu võimalust.

Pakume:
• stabiilset töötasu ja sotsiaalseid garantiisid;
• muutuvpalga osa;
• tervisekindlustust pärast ühte töötatud aastat;
• auto amortisatsiooni kompensatsiooni;
• vastutulelikke ja sõbralikke kolleege.
Tööaeg kella 8-15.20.

Töö vahetustes kella 8-22.
Töötasu (brutopalk kuus): 460 – 480 EUR.
Töö asukoht: kauplus Top!, Rīgas 17, Valka.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 391,5 EUR.
Töö asukoht:
• Valka 1. postkontor, Semināra 15, Valka, LV-4701;
• teeninduspiirkond – Valka kihelkond.

CV saata e-posti aadressile: personals@madara89.lv,
viitega “pārdevējs VALKĀ”.

CV viitega „Pastnieks/-ce automobiļa vadītājs Valkas 1. pasta
nodaļā” saata Läti Posti aadressile: Latvijas Pasta Personāla
attīstības daļai, Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads,
LV-1000, või e-posti aadressile cv@pasts.lv
Telefon +371 6472 5768, +371 6760 8471.

LAT-EST Building solutions SIA
(Registrikood 44103112912)

Valka kihelkonnaduuma
(Registrikood 90009114839)

võtab tööle HOOAJATÖÖLISED
Peamised ülesanded:
• hekorratööd (trimmeriga) Valka linna territooriumil.
Nõudmised:
• võsalõikuri, mootorsae operaatori tunnistus.

võtab tööle EHITUSTÖÖLISE

Pakume:
• linnahooldusosakond pakub tööd suvehooajaks
(5 kuuks).

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

ET Invest SIA

(Registrikood 44103101904)

võtab tööle MÜÜJA
Peamised ülesanded:
• Kui soovid omandada uusi töökogemusi ja otsid tööd,
Sul on hea suhtlemisoskus, positiivne ellusuhtumine
ja tõsine soov töötada, siis liitu meie meeskonnaga!

SIA efn NORD

(Registrikood 40003587797)

võtab tööle MONTAAŽISPETSIALISTI
Peamised ülesanded:
• detailide montaaž, kontroll, pakkimine.
Nõudmised:
• täpsus ja kõrge vastutustunne;
• meeskonnatöö oskus;
• hea keskendumisvõime;
• läti keele oskus;
• vähemalt põhiharidus.
Pakume:
• häid töötingimusi ja huvitavat tööd;
• võimalust professionaalselt areneda;
• tööle vastavat töötasu ja sotsiaalseid garantiisid

Töötasu (brutopalk kuus): 500 – 700 EUR.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 630 EUR.

Töö asukoht: Varoņu 35A, Valka.

Töö asukoht: Valka.

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

Kandideerimiseks tulla kohale aadressil Raiņa 25a, Valka.
Soovitav võtta enne ühendust tel
+371 2633 3885 või +371 2667 6912.

KUBS Būvsabiedrība KS

VALDIS SIA

(Registrikood 44103060061)

(Registrikood 43203000229)

Töötasu (brutopalk kuus): alates 700 EUR.

võtab tööle

Töö asukoht: Kauplus ALKO 1000, Rūjienas 31, Valka
CV saata e-posti aadressile: alko1000market@gmail.com

LENOKA SIA

võtab tööle AUTOMEHAANIKU

(Registrikood 40003115846)

(määratud ajaks) (0,9 koormus)

(Registrikood 40003642393)

(Registrikood 44103057254)

MÜÜJA-KONSULTANDI
Nõudmised:
• eelnev töökogemus kaubanduses;
• kasuks tulevad teadmised ja arusaam
ehitusprotsessidest ning -materjalidest;
• oskus iseseisvalt tööülesandeid täita.

võtab tööle VEOAUTOJUHI
Peamised ülesanded:
• töö kolmepoolse tegevusega kalluril ja/või
kallurvedukil manipulaatoriga;
• sõiduki igapäevane hoidmine tehnilises korras.
Nõudmised:
• C- või CE-kategooria juhiluba, kehtiv kood 95;
• soov töötada, vastutustunne ja täpsus;
• eelnev töökogemus veoautojuhina;
• oskus sõidukit hooldada ja remontida.

võtab tööle KASSAPIDAJA

Töötasu (brutopalk kuus): katseajal alates 600 EUR,
pärast katseaega 730 – 830 EUR.

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

Töö asukoht:
kauplus Valdis, ostukeskus Walk, Ausekļa 54, Valka.

Töö asukoht: Kārķi vald, Valka kihelkond.

CV ja motivatsioonikiri saata e-posti aadressile:
darbs@valdis.lv
NB! Palun viidake oma e-kirja teemareal töökohale,
millele soovite kandideerida.
Telefon +371 2662 6585.

CV ja kaaskiri koos hariduskäigu ja töökogemuse
kirjeldusega saata e-posti aadressile:
kubs@kubs-buvfirma.lv
Või esitada isiklikult ettevõtte büroosse aadressil
Vidzemes 3, Salacgrīva.

Töö asukoht: kauplus Mego, Ausekļa 54, Valka
CV saata e-posti aadressile valka.ausekla54@mego.lv
ja tulla kohale ostukeskusesse Walk, Ausekļa 54,
kaupluse Mego juhataja juurde.
Telefon +371 6785 4199.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 700 EUR.
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Hagelin Textiles Company OÜ
(Registrikood 10648765)

SG Baltikum AS
(Registrikood 10301033)

võtab tööle ÕMBLEJA
Peamised ülesanded:
kvaliteetsete õmblusoperatsioonide sooritamine vastavalt
väljatöötatud normide alusel.
Nõudmised:
• kohusetundlik, aus;
• oskused ja teadmised õmblustööst;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
head meeskonda, kaasaegseid töötingimusi.
Töötasu (brutopalk kuus):
Töötasu tükitöö alusel, alates 500 EUR.
Töö asukoht: Valga Puiestee 2.
CV saata e-posti aadressile: piret@sg.ee
Telefon +372 5385 0007.

võtab tööle MÜÜJA-ABITÖÖLINE

(Registrikood 10472007)

võtab tööle PAGARITOA puhkuseasendaja
Peamised ülesanded:
• pagari ning kondiitritoodete küpsetamine
(soolased ja magusad saiad, koogid ja tordid);
• pagaritoa koristus.
Nõudmised:
• eesti keele oskus;
• pagar-kondiiter peaks armastama oma tööd;
• võid olla ka koduküpsetaja.
Pagarituba avatud:
E-L, tööpäevad algavad kella 6st (vahel ka kella 5st).
Töötasu (brutopalk kuus): 600 – 800 EUR.
Töö asukoht: Otepää kesklinnas.

võtab tööle SUVETEENINDAJA TRAHTERISSE
Peamised ülesanded:
• klienditeenindus kassas;
• toidu lauda viimine;
• koristus saalis.
Nõudmised:
• eesti keele oskus;
• ole rõõmus ja naerata.
Trahter avatud: suvel E-P.
Töötasu (brutopalk kuus): 600 - 800 EUR.
Töö asukoht: Otepää.

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

(Registrikood 11045112)

võtab tööle

ELEKTROONIKASEADMETE
KOOSTAJA, OPERAATOR

Nõudmised:
• eesti, vene või inglise keele oskus;
• töö nõuab füüsilist pingutust, 10-20 kg raskuste tõstmiseks.
Pakume:
• paindlikku töögraafikut, tööpäevad E-P, võimaldame
töötada ka osalise tööajaga;
• elamispinda Tartus.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 3 EUR tunnis.
Töö asukoht: Valga linn, Transpordi tn 9 või Tartu linn,
Vaksali tn 17a/Linnavere tee 3.

võtab tööle ÕMBLEJA (kodus töötamine)
Peamised ülesanded:
voodiriiete, voodi - ja madratsikatete õmblemine.
Nõudmised:
• eesti, vene või inglise keele oskus;
• õmblusmasina olemasolu.

Karni-voor OÜ

Enics Eesti AS

Peamised ülesanded:
kangaste jaemüük; transporditeenusel abistamine (sh mööbli
transportimine).

Pakume:
• tööks vajalikke materjale (riie, niidid, lukud jne);
• töötamist töövõtulepingu alusel.
Töötasu (brutopalk kuus):
töötasu tükitöö alusel, alates 3 EUR tunnis.
Töö asukoht: Kodus töötamine Valga/Valka piirkonnas.

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;
• vajalik eesti või vene keele oskus, kasuks tuleb arvuti kasutamise ja 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, ühisüritused, lapse kooliminekutoetus).
Valmisolek vahetustes töötamiseks graafiku alusel sh öisel ajal.
Ettevõtte poolt on korraldatud transport: Valga–Rõngu-Elva
(töötaja maksab 10–40 eurot kuus, olenevalt peatusest).

Telefon +372 506 4965.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 600 EUR.
Töö asukoht: Elva linn, Tartumaa, Eesti.
CV saata e-posti aadressile: eve.vink@enics.com,
Telefon +372 534 5350.

Atria Eesti AS
(Registrikood 10050720)

võtab tööle TOOTMISE KORISTAJA
Peamised ülesanded:
tootmisruumide pesemine survepesuriga.

UPM Kymmene Otepää AS

Nõudmised:
• valmisolekut töötada vahetustes;
• puhtusearmastust ja kohusetunnet;
• vajalik tervisetõend.
Pakume:
• stabiilset tööd, soodsaid sportimisvõimalusi;
• tööaeg graafiku alusel, töövahetuse algus kell 19.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 2,97 EUR/h.
Töö asukoht: Valga linnas.

võtab tööle LIHATOODETE PAKENDAJA
Peamised ülesanded:
lihatoodete pakkimine.
Nõudmised:
• valmisolekut töötada vahetustes;
• vajalik tervisetõend.
Pakume:
• stabiilset tööd, soodsaid sportimisvõimalusi;
• tööaeg graafiku alusel, töövahetuse algus
kell 6.00; 8.00; 14.30. hooajaline töö kuni 31. august.
Töötasu (brutopalk kuus): .alates 2,97 EUR/h + tükitöö.
Töö asukoht: Valga linnas.
CV saata e-posti aadressile: personal.estonia@atria.com
Telefon +372 5853 8000.

(Registrikood 10664333)

võtab tööle
MEHAANIKUD, AUTOMAATIKUD
Peamised ülesanded:
tööülesandeks on tagada masinate ja seadmete efektiivne
toimimine hooldus, remondi ja arendustöid tehes.
Nõudmised:
• Ootame Sind kandideerima, kui omad erialast haridust ja/
või töökogemust;
• oskad kasutada arvutit;
• soovid õppida ja areneda;
• oled kohuse- ja vastutustundlik ning Sul on vajadusel võimalik töötada vahetustega;
• Eesti ja soovitavalt ka inglise keele oskus.
Pakume:
• võimalust õppida ja areneda, mitmekesist tööd, korralikke
töötingimusi ning erinevaid soodustusi;
• toetame sporditegemist, maksame transpordikompensatsiooni.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 1000 EUR.
Töö asukoht: Tehase 2 Otepää.
CV saata e-posti aadressile: reet.treial@upm.com
Telefon +372 5306 7645.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.
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Valga Puu OÜ
(Registrikood 10600304)

A-Karuse AS

võtab tööle

(Registrikood 10136491)

võtab tööle AUTOJUHT
Peamised ülesanded:
rahvusvahelised veod marsruudil Eesti-Euroopa-Eesti
ja Euroopa sisestel liinidel.

Töötasu (brutopalk kuus): 1500 – 2100 EUR.
Töö asukoht: Valga, Rükkeli tn 4
CV saata e-posti aadressile: allain@akaruse.ee
Allain Karuse, telefon +372 507 3000.

Wagenküll Hotell OÜ
(Registrikood 14319343)

võtab tööle EHITUSTÖÖLINE
Peamised ülesanded:
• Üldehitustööde teostamine;
• erinevad abitööd ehitusel;
• ehitusjärgne koristus.
Nõudmised:
• eesti, vene või inglise keele oskus;
• hea füüsiline tervis, töö eeldab füüsilist pingutust
(kuni 20kg raskuste tõstmine).
Pakume:
• töötamist töövõtulepingu alusel, kokkuleppel
majutusvõimalust;
• tähtajaline töösuhe, 1-2 kuud.

Töötasu (brutopalk kuus):
töötasu tunnitasu alusel, alates 5 EUR tunnis.
Töö asukoht: Valga maakond, Tõrva vald, Taagepera
küla, Taagepera mõis.
Telefon +372 5660 2584.

(Registrikood 10136628)

võtab tööle
VANEMTEENINDAJA

Peamised ülesanded:
harvesteri- või forwarderi operaator.

Nõudmised:
• soovitavalt ADR ametitunnistus (ohtlike ainete vedu);
• kasuks tuleb vene, inglise või saksa keele oskus
suhtlustasandil.
Pakume: omalt poolt pakume kaasaegseid sõidukeid.

Silva-Agro OÜ

METSAMASINA
OPERAATOR

Nõudmised:
• varasem töökogemus;
• B-kategooria juhiload.
Pakume:
• vajadusel täiendkoolitused;
• vahetustega graafik.

Peamised ülesanded:
• osakonna töö korraldamine;
• klientide teenindus restoranis ja külalistemajas;
• kirjavahetus, pakkumiste koostamine.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 750 eurost.
Töö asukoht: Valgamaa, Sangaste.

Töötasu (brutopalk kuus): Alates 1500 EUR.
Sõltub töökogemusest ja oskustest, tükitöö.
Töö asukoht: Lõuna-Eesti, vajadusel kogu Eesti territoorium.

CV saata e-posti aadressile: mihkel@valgapuu.ee
Telefon +372 510 6979.

Concrete Workers OÜ
(Registrikood 12480749)

võtab tööle BETONEERIJA
Peamised ülesanded:
• armeerimine ja betoneerimine: armatuuri
paigaldamine vastavalt joonisele, raketise paigaldus;
• ehitusobjekti koristus;
• üldehitustööd.
Nõudmised:
• jooniste lugemise oskus;
• kasuks tuleb varasem töökogemus ja autojuhi lubade
olemasolu;
• oluline on tahe tööd teha ja õppida;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• Majutust objekti läheduses,
• väljaõppe võimalust;
• transporti Valgast.

Töötasu (brutopalk kuus):
Töötasu tükitöö alusel, 500 - 2000 EUR.
Töö asukoht: Objektid asuvad üle Eesti.

võtab tööle KLIENDITEENINDAJA
Peamised ülesanded: klientide teenindus restoranis
ja külalistemajas.
Töötasu (brutopalk kuus): 550 – 650 EUR.
Töö asukoht: Valgamaa, Sangaste.

võtab tööle
SUVETEENINDAJA
Peamised ülesanded: klientide teenindamine
restoranis ja külalistemajas.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 500 EUR.
Töö asukoht: Valgamaa, Sangaste.
Tule meile tööle, kui oled:
kohusetundlik, sõbralik ja hea suhtleja; parima
tulemuse nimel valmis meeskonnatööks. Vahetuste
ajal võimalik ööbida kohapeal.
Nõudmised: vajalik eesti keele oskus, kasuks tuleb
võõrkeele oskus ja eelnev töökogemus.
Pakume: arenguvõimalusi ja täiendkoolitusi; ettevõtte
soodustusi, maitseelamusi; ühisüritusi, toetavat ja
sõbralikku meeskonda.

CV saata e-posti aadressile: info@silvaagro.ee
Telefon +372 5341 7322.

Telefon: Janis Lotvins +371 2868 8783.

Gomab OÜ
Delux Production OÜ

OFFMAR OÜ

(Registrikood 14033842)

(Registrikood 11004932)

võtab tööle ÕMBLEJA

võtab tööle AUTOMAALER

Peamised ülesanded:
voodi ja madratsite tekstiilist detailide õmblemine.
Nõudmised:
varasem tekstiiliõmbluse kogemus, kohusetundlikkus,
tähelepanelikkus ja täpsus.

Pakume: E-R 8-17.
Töötasu (brutopalk kuus):
tükitöö alusel, alates 3,90 EUR/tunnis.
Töö asukoht: Valga J. Kuperjanovi 79.
CV saata e-posti aadressile: delux@delux.ee
Telefon +372 529 1147 .

(Registrikood 10213010)

Peamised ülesanded:
• sõiduautode ettevalmistamine värvimiseks;
• sõiduautode värvimine.
Nõudmised:
• eelnev töökogemus autode ettevalmistamisel ja värvimisel;
• distsipliin ja kõrge vastutustunne;
• eesti või vene keele oskus suhtlustasandil.
Töötasu (brutopalk kuus): alates: 500 EUR + tulemustasu.
Töö asukoht: Tõrva vald, Jõgeveste, Valgamaa.
CV saata e-posti aadressile: offmar@mail.ee
Telefon +372 521 0355, +372 5341 9604.

võtab tööle TISLER
Peamised ülesanded: valmistab puidust ja puidupõhistest
materjalidest mööblit ning mitmesuguseid puittooteid.
Nõudmised:
• eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;
• arvutialased teadmised, algtase.
Pakume:
• vahetustega töö E-R 6:00-14:30 üks nädal ja teine
nädal 14:30-23:00;
• vajadusel väljaõpe kohapeal
Töötasu (brutopalk kuus): katseajal alates 750 kuupalk.
Töö asukoht: Valga J. Kuperjanovi 79.

CV saata e-posti aadressile: info@gomab.ee
Telefon +372 766 8360.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

