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Metsatöötehnika varuosade tootja igaüht tööle ei võta

V

alka kihelkonna Ērģeme
vallas Omuļis tegutseb
edukalt juba mitmeid
aastaid taluettevõte Kalnstrīķi 1.
Seda juhivad vennad Jānis ja Mārtiņš Čākurs. On tavapärane, et
maal taludes tegeldakse millegi
traditsioonilisemaga, näiteks teravilja- või loomakasvatusega, Jānis
ja Mārtiņš aga rajasid 2000. aastal
väikese tootmisettevõtte. Selle
kasvu ja edu aluseks on nii stabiilne kliendivõrgustik kui ajas end
tõestanud, usaldusväärne ja praktiliselt muutumatu kollektiiv. Tootmise juhataja Jānis Čākurs tunnistab, et et iga soovijat ta tööle ei
võta. Alustades püsivalt ettevõtlusega tegelemist, veendus ta mitmel
korral, et edu pant ongi teadlikud
ja ustavad töötajad.
Varem tegelesid vennad Čākursid metsavarumisega. Tollal oli
neil komplekteeritud tõsiseltvõetav metsatöömasinate park ning
ametis oli 20 töötajat. Kui majanduslik olukord muutus, otsustasid
Čākursid teise valdkonna kasuks,

valides detailide tootmise. Seda
teha polnud keeruline, sest varem
olid vennad saanud hea kogemuse, kui ise oma tehnikat remontisid. Tänapäeva suur pluss on
mõõtmatud
internetiavarused,
kust võib leida peaaegu kogu vajaliku teabe ja uued suunad oma tegevusvaldkonnas.
Neli aastat tagasi laiendatud
tootmishoones valmistatakse ulatuslikku detailide sortimenti metsatehnikale – näiteks varuosi harvesteripeadele, karastatud terasest
erinevas mõõdus tappe ja laadurite
varuosi –, lisaks remonditakse
metsatehnikat.
Praegu on ettevõttes ametis
üheksa töötajat. Mõlemad vennadki viibivad iga päev tootmishoones
– Jānis on keevitaja, Mārtiņš vastutab elektroonika, hüdraulika ja
muu spetsiifilise eest. Jānis kiidab
venda, kes meisterdas arvutiga juhitava karastusseadme.
Suurimad koostööpartnerid on
Eestis, Soomes ja mujalgi Euroopas, loomulikult Lätiski. Omuļis

valmistatud varuosasid kasutatakse koguni Austraalias. Ettevõtjad
on uhked, et pärast Kalnstrīķi 1 tegevuse alustamist on Läti turul
oluliselt alanenud kõnealuste spetsiifiliste ja nõutud varuosade hinnad. Nende detailide vastu tunnevad huvi isegi metsatehnika edasi
müüjad.
Tänavu pälvis Kalnstrīķi 1 erilise sertifikaadi „Stiprākais Latvijā”
(„Tugevaim Lätis“), mis annab
tunnistust ettevõtte stabiilsusest ja
potentsiaalsetest arenguvõimalustest.
Neile, kes imestunult küsivad,
kas tänapäeval polegi keeruline
töötada keset metsi kusagil Lätimaa äärealal, vastab Jānis Čākurs,
et maal peab olema elektrivarustus, side ja saadetiste regulaarne
tarnevõrgustik. Antud ettevõttel
on see kõik olemas.
Et töötajad oma töökohale
Omuļisse saaksid, on ettevõte korraldanud
nende
transpordi.
Tööpäev algab kell 8 ja lõpeb kell
17. Tootmishoones on tänapäevase

olmetehnikaga varustatud köök,
kus süüa lõunat või puhata kohvipausil.
Töötajad saavad konkurentsivõimelist palka. Üks suurimaid
boonuseid on tervisekindlustuspoliisid. Jānis Čākurs on veendunud,
et töötajatele tuleb tagada võimalikult head töötingimused, ning
mõelda, kas juht ise tahaks selles
keskkonnas töötada ja teha tööd
parima südametunnistuse järgi.
On oluline, et kogu kollektiiv saaks
aru, et seda on tarvis neile, mitte
ettevõtjaile Jānisele ja Mārtiņšile.
Boonuseks võib pidada sedagi,
et igal aastal käib kogu kollektiiv
metsandusmessil Soomes või
Rootsis. Koos on käidud ka
Itaalias.
Jānis oletab, et ilmselt on lähi
ajal tarvis veel üht töötajat, kuna
kavas on juurde soetada üks spetsiifiline tööpink. Kui kellelegi pakub huvi see konkreetne valdkond,
on ta lahkesti oodatud helistama
Jānis Čākursile, kelle number on
+371 2943 8505.

JĀNIS ČĀKURS

Valga ettevõte tegutseb
edukalt raudtee valdkonnas
D
mitri Butkevitš, Juhatuse
liige: “OÜ Renome on
raudtee-ehitusettevõte,
mis pakub raudtee-ehituse, -remondi ja -hoolduse teenuseid. Ettevõttele pandi alus 1993. aastal
kooperatiivi baasil, mis oli loodud
neli aastat varem (1989). Algusest
peale tegeleme raudteede, sealhulgas haruteede ja kraanateede ning
teiste raudteeinfrastruktuuri objektide ehitamise, remondi ja
hooldamisega. Teostame järgmisi

töid: raudteede ja rajatiste jooksev
korrashoid; raudteede remont ja
renoveerimine; raudtee-ehitus.
OÜ Renome kontor asub Valga
linnas. Ettevõttel on Eestis üle
kolmekümne alalise kliendi, aastast 2007 töötame stabiilselt ka
Läti turul. Lätis teostame töid ja
tihedas koostöös sealsete koostööpartneritega. Alates 2014.
aastast omame raudtee-ehituse
kogemust ka Leedus.
Töölisi ootavad ees põnevad

väljakutsed lähetustes (nt sel
aastal renoveerisime Euroopas ainukesena säilinud militaareesmärkidel rajatud kitsarööpmelist raudteed Naissaarel), see-eest
rahulikud nädalavahetused on
võimalik veeta kodus. Lähetustesse saadetakse ja koju tagasi tuuakse ettevõtte masina ja kuludega
(sh majutus lähetuses). Kuigi töö
on välitingimustes, varustame
töötajaid vastavalt ilmale õigete
tööriiete ja -vahenditega. Tööjõu-

vajadus suureneb kevadel, kui algab raudtee ehitamise ja remontimise hooaeg ning talvel, kui toimuvad lumetõrjetööd. Kuna
raudteega seotud tööd ja teadmised on üpris spetsiifilised, siis
erialane kvalifikatsioon tööle asumisel pole kõige määravam, pigem arusaam ja valmidus eesootavast tööst. Toetame täiendava
väljaõppega ja võimaldame vastava kutse omandamist.”

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

A/S Stora Enso Latvija

(Registrikood 44103023309)

(Registrikood 40003587797)

võtab tööle järeltöötluse osakonda

võtab tööle MONTAAŽISPETSIALISTI

SORTEERLIINI OPERAATORI
PAKKIMISLIINI OPERAATORI
TERITAJA
LAADURIJUHI
MEHAANIKU

Peamised ülesanded: detailide montaaž, kontroll, pakkimine.
Nõudmised:
• täpsus ja kõrge vastutustunne;
• oskus töötada meeskonnas;
• keskendumisvõime;
• läti keele oskus;
• vähemalt lõpetatud põhiharidus.

Pakume:
• sotsiaalgarantiisid ja -kindlustust;
• väljaõpet;
• sportlikke tegevusi ja kollektiiviga ühiseid üritusi;
• vahetuste vahel võimalust viibida ettevõtte ametikorteris.

Timac Agro Latvia SIA

(Registrikood 40103352770)

Töötasu (brutopalk kuus): alates 950 EUR.
Töö asukoht: “Krogzemji”, Launkalne vald, Smiltene kihelkond.

võtab tööle
TAIMEKASVATUSE KONSULTANDI
Peamised ülesanded:
• aktiivselt külastada talunikke konkreetses Läti piirkonnas,
kaardistada nende vajadused, pakkuda konsultatsiooni ja müüa
Timac Agro toodetud taimeväetisi;
• täita ettenähtud müügieesmärke, pakkudes konkreetses olukorras
parimat lahendust;
• kasutada iga päev CRM-süsteemi oma tegevuste registreerimiseks
ja aruannete esitamiseks;
• korraldada ja osaleda ettevõtte turundusüritustel, seminaridel
ja messidel;
• iseseisvalt organiseerida oma igapäevast tegevust ja seada
prioriteete.

Nõudmised:
• töökogemus kaubanduses või klientide teenindamises;
• teadmised ehitus- ja/või eluaseme remondiks vajalikest
materjalidest;
• hea suhtlusoskus, aktiivsus ja vastutustunne;
• läti ja vene keele oskus;
• arvutioskus.
Pakume:
• huvitavat ja dünaamilist tööd stabiilses ettevõttes;
• erialast arengu- ja karjäärivõimalust;
• vajalikku väljaõpet.

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

(Registrikood 50103631631)

võtab tööle KEEVITAJA (MMA)
Nõudmised:
• läti keele oskus B1 tasemel;
• eelnev töökogemus.
Pakume:
• tervisekindlustust;
• piiramatult tasuta kõnesid + internetitelefoni;
• sotisaalseid garantiisid, tasutud maksud;
• stabiilset igakuist töötasu alati õigel ajal;
• häid töötingimusi, toredaid ja vastutulelikke kolleege.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 2000 EUR.
Töö asukoht: Valka, Valka kihelkond.
CV saata e-posti aadressile: siakubergroup@gmail.com
Telefon +371 2914 8231.

VALDRO AGRO SIA (Registrikood 40003372022)

KUBS Būvsabiedrība, KS (Registrikood 44103060061)

Nõudmised:
• B-kategooria mootorsõiduki juhiluba;
• keskeriharidus;
• väga hea läti keele oskus kirjas ja kõnes;
• peab oskama koostada dokumente vastavalt ministrīte
kabineti määrusele.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 500 EUR.
Töö asukoht: Meža 4, Valka

võtab tööle AUTOJUHI (CE-KATEGOORIA)

Töötasu (brutopalk kuus): 820 EUR.
Töö asukoht: Vidzeme.
CV ja motivatsioonikiri saata e-posti aadressile: info@lv.timacagro.com

Peamised ülesanded:
• toodete aktiivne müük poes;
• klientide teenindamine ja konsulteerimine;
• kaupade ja hinnasiltide paigutamine.

SIA KUBER Ltd

CV saata e-posti aadressile: iveta.serge@storaenso.com
või saata posti teel:
A/S “Stora Enso Latvija” „Krogzemji”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, LV–4718.

Peamised ülesanded:
• tagada ettevõttes ddokumendihaldus ja -ringlus – valmistada ette,
vormistada, registreerida, pidada arvestust, jaotada ja saata
dokumente;
• asjaajamine kooskõlas toimikute nomenklatuuriga;
• tagada dokumentide arhiveerimine vastavalt seadusandlikele
aktidele, kasutades infotehnoloogiat ja bürootehnikat;
• tunneb ettevõtte struktuuri, suudab oma kompetentsi piires.
suhelda nii ettevõtte töötajate kui klientidega.

Pakume:
• võimalust esindada maailma ühe parima taimeväetise tootjat;
• kogenud ja vastutulelikke kolleege;
• võimalust korraldada oma tööd oma kodust;
• konkurentsivõimelist töötasu (põhitasu ja igakuine lisatasu
vastavalt müügitulemustele);
• heade tulemuste saavutamiseks ettevõtte autot, telefoni ja teisi
tööks vajalikke vahendeid.

võtab tööle MÜÜJA – KONSULTANDI

Töötasu (brutopalk kuus): alates 700 EUR.
Töö asukoht: Parka 23, Seda, Strenči kihelkond.
CV saata e-posti aadressile: lsk.valka@redcross.lv Telefon +371 2919 4340.

võtab tööle
EHITUSTÖÖDE JUHI

võtab tööle ASJAAJAJA

Nõudmised:
• põllumajanduslik kõrgem või keskeriharidus;
• kasuks tuleb haridus ja/või töökogemus agronoomiavaldkonnas;
• tõsine soov ja võime töötada kaubanduses ning suhelda iga päev
talunikega;
• visadus ja soov õppida;
• võime kuulata, argumenteerida ja veenda;
• B-kategooria mootorsõiduki juhiluba;
• hea läti keele oskus.

ARKA PLUSS SIA (Registrikood 44102016047)

Nõudmised: meditsiiniõe erialane haridus või meditsiiniõe 1. astme
kõrgem haridus.

Nõudmised:
• kesk- ja/või erialane haridus;
• hea arvutioskus;
• võimalus töötada summeeritud tööaja põhimõttel;
• laadurijuhile: vastav sertifikaat ja/või traktorijuhiluba.

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

võtab tööle MEDITSIINIÕE

Seda sotsiaalhooldus- ja rehabilitatsioonikeskusesse

Peamised ülesanded:
• tootmisülesannete kvaliteetne ja efektiivne täitmine;
• seadmete ekspluatatsioon vastavalt spetsifikatsioonidele ja
instruktsioonidele (sh kooskõlas tööohutusnõuetega);
• seadmete tehniline hooldus, remont ja täiustamine.

Pakume:
• häid töötingimusi ja huvitavat tööd;
• erialast arenguvõimalust;
• тväärilist töötasu ja sotsiaalseid garantiisid.

Latvijas Sarkanais Krusts, BDR
Läti Punane Rist (Registrikood 40008002279)

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

Töötasu (brutopalk kuus): alates 500 EUR.
Töö asukoht: Meža 4, Valka.
CV saata e-posti aadressile: valdroagro@inbox.lv
Telefon +371 2915 8492,
Māra Bondare-Petersena

Peamised ülesanded:
• korraldada ehitustööd vastavalt ehitusstandarditele;
• ehitustööde kvaliteedi tagamine ja järelevalve;
• ehitustööde planeerimine ja koordineerimine;
• ehitustööde dokumentatsiooni koostamine;
• ehitusressursside järelvalve ja kontroll;
• töötajate ja alltöövõtjate kaasamine ning juhtimine.
Nõudmised:
• kõrgharidus ehitusvaldkonnas;
• ehitustööde juhtimise oskus kõrgel tasemel;
• MS Exceli ja MS Office’i kasutamise kogemus;
• kõrge vastutustunne ja täpsus;
• hea suhtlusoskus;
• võime töötada kvaliteetselt ja efektiivselt;
• kõrge stressitaluvus;
• B-kategooria mootorsõiduki juhiluba;
• varasem töökogemus ehitustööde juhtimisel.
Kasuks tuleb:
• kehtiv ehitustööde juhi ehituspraksise sertifikaat;
• AutoCad oskus;
• varasem kogemus fassaadi soojustamise ja
energiatõhususega seotud projektides.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 800 EUR.
Töö asukoht: Valka kihelkond.
CV saata e-posti aadressile: kubs@kubs-buvfirma.lv
või esitada isiklikult aadressil Vidzemes 3, Salacgrīva,
märgusõnaga “Būvdarbu vadītājs”.

AKORDS-3, SIA (Registrikood 44103005746)

võtab tööle LUKKSEPA

Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA
(Registrikood 42103022606)

võtab tööle LIHAPOE

MÜÜJA

Peamised ülesanded: ostjate efektiivne, viisakas ja kiire
teenindamine.
Nõudmised:
• hea läti ja vene keele oskus;
• hea suhtlusoskus;
• soovitav eelnev kogemus töös värske liha ja lihatoodetega.
Pakume:
• stabiilset ja õigeaegselt makstud töötasu;
• lisatasude süsteemi vastavalt tehtud tööle;
• positiivseid, sõbralikke ja vastutulelikke kolleege.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 550 EUR.
Töö asukoht: ostukeskus Walk, Ausekļa 54, Valka.
CV saata e-posti aadressile: julija.veigure@kgs.lv
Telefon +371 2648 4495.

Peamised ülesanded: metalli lihvimine, puurimine jne.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 500 EUR.
Töö asukoht: Meža 2A, Valka.
CV saata e-posti aadressile: voldisutkins@inbox.lv
Telefon +371 2948 6686.
LAT–EST Building solutions SIA
(Registrikood 44103112912)

võtab tööle SANTEHNIKU
Nõudmised: Soovitav eelnev töökogemus või vastav haridus
antud valdkonnas.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 1000 EUR.
Töö asukoht: Valka, Valka kihelkond.
Telefon +371 2939 7325, Rolands.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.
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Paverkul OÜ (Registrikood 10852023)

Valgamaa Tugikeskus MTÜ (Registrikood 80200457)

võtab tööle TEGEVUSJUHENDAJA

võtab tööle PAGAR–KONDIITER
Peamised ülesanded:
• pagari– ja kondiitritoodete valmistamine, tooraine
ettevalmistus, toodangu pakkimine;
• töökoha korrashoid ja puhtuse tagamine.
Nõudmised:
• erialast haridust ja/või töökogemust;
• kohusetundlikkust ja täpsust;
• soovi valmistada maitsvaid ja kvaliteetseid tooteid.
Pakume:
• püsivat töökoha; meeldivat töökeskkonda;
• arenemisvõimalust; kohapealset väljaõpet.
Töötasu (brutopalk kuus): al. 600 EUR.
Töö asukoht: Köie 1, Valga.
CV saata e-posti aadressile: paverkul@gmail.com
Telefon +372 553 1620.

TÕNTSO AGRO OÜ
(Registrikood 11736371)

võtab tööle

POEGIMISLAUDA TALITAJA

AS Medical Pharmacy Group
(Registrikood 12356191)

võtab tööle

TELEFONIMÜÜGI KONSULTANT
Peamised ülesanded:
• tervisetoodete müük telefoni teel;
• aktiivne kliendisuhete loomine ja hoidmine;
• kliendihaldus telefoni ja e-maili vahendusel
ning klientide nõustamine.
Nõudmised:
• avatud ja oskuslik suhtlemine;
• tulemustele orienteerumine;
• arvutikasutusoskus ning vaba suhtlemine eesti keeles;
• kasuks tuleb vene keele oskus.
Pakume:
• stabiilset tööd arenevas ettevõttes;
• mugavaid töötingimusi;
• tööalast väljaõpet;
• võimalust töötada osalise tööajaga ning õhtusel ajal;
• toredaid ja toetavaid kollege;
• firmasiseseid soodustusi ning võimalust teenida
konkurentsivõimelist töötasu.

Peamised ülesanded:
• poegimiste vastu võtmine;
• vasikate jootmine;
• poegimislauda lehmade lüpsmine.

Töötasu (brutopalk kuus):
töötamine käsunduslepingu alusel, tasu 20% müügist.

Nõudmised:
• laudatöö kogemus vähemalt aasta;
• eesti, vene või inglise keele oskus.

CV saata e-posti aadressile:
konkurss.valga@meravita.ee
Telefon +372 5682 0228.

Pakume:
• vajadusel tööriided;
• nii teoreetiline kui praktiline väljaõpe;
• vajadusel töötamine osakoormusega;
• transpordi kompensatsioon, isikliku sõiduauto
olemasolu, töö graafiku alusel, graafiku tegemisel
arvestatakse töötaja soove/vajadusi.
Töötasu (brutopalk kuus): 1000 EUR.
Töö asukoht: Tõntso, Koorküla küla, Tõrva vald, Valgamaa.
CV saata e-posti aadressile: tontsoagro@gmail.com

Valga Ferrum AS (Registrikood 10084251)

võtab tööle

TÖÖDEJUHATAJA
Peamised ülesanded:
• tööde organiseerimine detailide ettevalmistus-,
keevitus- ja koostamistsehhis;
• töökäskude väljastamine ja kontroll;
• töönormide jälgimine;
• tüki- ja ajatööarvestuse pidamine;
• kvaliteedikontrolli teostamine;
• siselogistika;
• tööohutuse järelvalve.
Nõudmised:
• kasuks tuleb masinaehituslik haridus;
• tootmise tööprotsesside ja inimeste juhtimise kogemus;
• vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea arvutikasutusoskus;
• hea suhtlemisoskus;
• iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus.
Pakume:
• võimalus töötada perspektiivikas ettevõttes Valgas;
• vastutusrikast, huvitavat ja iseseisvat tööd;
• häid töötingimusi;
• pikaajalist töösuhet;
• stabiilset töötasu.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 1200 EUR .
Töö asukoht: Valga.
CV saata e-posti aadressile: personal@sami.ee
Mart All juhataja telefon +372 529 9140.

Töö asukoht: Metsa 23, Valga.

TÜ EHA Metalli- ja Puidutooted
(Registrikood 10212192)

võtab tööle
SAEPINGI OPERAATOR
Peamised ülesanded:
metallist torumaterjali lõikamine.

Peamised ülesanded:
psüühilise erivajadusega klientide
abistamine igapäevatoimingutes ja nendega tegelemine.
Nõudmised:
• keskharidus;
• kasuks tuleb eesti keele oskus.
Pakume:
• väljaõpet kohapeal, erialaseid koolitusi,
• tööriietust;
• kohapeal sooja toidu võimalust;
• ühisüritusi;
• töö graafiku alusel.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 650 EUR.

võtab tööle MEDITSIINIÕDE
Peamised ülesanded:
psüühilise erivajadusega klientide
tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel arsti poole
pöördumine, neile määratud ravimite manustamine
ja vajalike protseduuride teostamine.
Nõudmised:
• meditsiiniline eriharidus;
• kasuks tuleb eesti keele oskus.
Pakume:
• tööriietust;
• kohapeal sooja toidu võimalust;
• ühisüritusi.
• tööaeg 8-16.30.
Töötasu (brutopalk kuus): 1300 EUR.Töö asukoht: Pargi 12,
Valga linn. CV saata e-posti aadressile: reh@hot.ee
Telefon +372 526 8090.

Renome OÜ (Registrikood 10272917)
võtab tööle
RAUDTEE TEEMEHAANIK
Peamised ülesanded: raudteede remont ja hooldus,
pöörmete puhastamine lumest.
Nõudmised:
• valmisolek teha füüsilist tööd välistingimustes;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• transport objektile ja tagasi ning majutus ettevõtte kulul;
• võimalus täiendõppele.
Töötasu (brutopalk kuus): keskmine tasu vahemikus
850–1000 EUR, sõltub töökoormusest ja töötulemustest.

Nõudmised:
• erialane haridus ja/või töökogemus;
• eesti, vene või inglise keele oskus.
Pakume:
• tulemustele vastavat palka;
• töö esmaspäevast reedeni 8–17.

Töö asukoht: Eesti ja Läti.
CV saata e-posti aadressile: renome@renome.ee
Dmitri Butkevitš, telefon +372 5340 8493.

OÜ Cristella VT (Registrikood 11707056)

Töötasu (brutopalk kuus): 500–1200 EUR.

võtab tööle

PAGAR, PAKENDAJA

Töö asukoht: Valga.

võtab tööle
KEEVITAJA
Peamised ülesanded:
metallist järelhaagiste ja multilift-kastide
keevitamine vastavalt joonistele.
Nõudmised:
• erialane haridus ja/või töökogemus;
• eesti, vene või inglise keele oskus.
Pakume:
• tulemustele vastavat palka;
• töö esmaspäevast reedeni 8–17.

Töötasu (brutopalk kuus): 500–1200 EUR.

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 ja öötööd;
• 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.

Töö asukoht: Valga.
Telefon Aleksei +372 5306 6043.
Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

Töötasu (brutopalk kuus): alates 3,80 EUR/h.
Töö asukoht: Pikk 17, Võru linn.
CV saata e-posti aadressile: personal@cristella.ee
Telefon +372 5883 4525.
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A-Karuse AS (Registrikood 10136491)

võtab tööle AUTOREMONDILUKKSEPP
Peamised ülesanded: sõidu- ja veoautode remonttööd.
Nõudmised:
• eesti ja vene keele oskus;
• eelnev töökogemus.
Pakume: häid töötingimusi.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 650 EUR.
Töö asukoht: Valga.

võtab tööle VEOKORRALDAJA ASSISTENT
Peamised ülesanded:
• peamine tööülesanne on lahenduste leidmine kliendi
kaupade veoks, mis hõlmab olemasoleva kliendibaasi
haldamist, koostöösuhete loomist.
Nõudmised:
• väga hea suhtlemis-ja läbirääkimisoskus; kõrge
pingetaluvus;
• kasuks tuleb logistikaharidus;
• eesti ja inglise keele oskus. Kasuks tuleb vene keele oskus.
Pakume:
• eneseteostusvõimalusi;
• konkurentsivõimelist palka ja lisahüvesid;
• vajalikku väljaõpet.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 650 EUR.
Töö asukoht: Valga.

võtab tööle AUTOJUHT
Peamised ülesanded: rahvusvahelised veod marsruudil
Eesti–Euroopa–Eesti ja Euroopasisestel liinidel.
Nõudmised:
• soovitavalt ADR ametitunnistus (ohtlike ainete vedu);
• kasuks tuleb vene, inglise või saksa keele oskus
suhtlustasandil.
Pakume: omalt poolt pakume kaasaegseid sõidukeid.
Töötasu (brutopalk kuus): 1500–2100 EUR.
Töö asukoht: Valga maakond, Valga, Rükkeli tn 4.
CV saata e-posti aadressile: allain@akaruse.ee
Telefon +372 507 3000.

Combiwood OÜ

(Registrikood 10998092)

võtab tööle
PUITLIISTUDE PAHTELDAJA – PARANDAJA
Peamised ülesanded:
• pahteldusliinilt liistude võtmine, parandamine
ja tagasipanek;
• puitliistudelt defektide otsimine ning leitud defektide
parandamine pahtliga;
• liistude järkamine, ladumine, sorteerimine;
• toodete kõrge kvaliteedi tagamine.
Nõudmised:
• ootame meie tegusasse kollektiivi töötajaid, kellelt
eeldame liigutuste koordineeritust, hoolikust, püsivust,
täpsust ja vastutustunnet ning soovi teha tööd;
• eesti, vene või inglise keele oskus.
Pakume:
• kaasaegseid töövahendeid;
• väljaõpet juhendaja kõrval;
• kollektiivpuhkust suvel ja talvel;
• transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi;
• töö kahes vahetuses E–R 6–14.30/14.30–23, vahelduvalt
nädalate kaupa.
Töötasu (brutopalk kuus): kuni 8,50 eurot/ tunnis.
Töö asukoht: Möldre küla, Tõrva vald, Valgamaa.
CV saata e-posti aadressile: mikko@combiwood.ee
Telefon +372 5198 3360.

Concrete Workers OÜ
(Registrikood 12480749)

Scandinavian Furniture OÜ
(Registrikood 11600499)

võtab tööle BETONEERIJA
Peamised ülesanded:
• armeerimine ja betoneerimine: armatuuri paigaldamine
vastavalt joonisele, raketise paigaldus;
• ehitusobjekti koristus;
• üldehitustööd.
Nõudmised:
• vajalik on jooniste lugemise oskus;
• kandideerimisel annab eelise varasem töökogemus ehitusel;
• kasuks tuleb B kategooria juhiloa 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, kuni 2000 EUR.
Töö asukoht: objektid asuvad üle Eesti.
Janis Lotvins telefon +371 2868 8783.

võtab tööle POLSTERDAJA
Peamised ülesanded: pehmemööbli polsterdus.
Nõudmised:
• hea füüsiline vorm ja käeline osavus;
• töökus, korrektsus, täpsus;
• kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmises;
• eesti keele oskus.
Pakume:
• väljaõpet vastaval ametikohal;
• täistööajaga stabiilset töökohta;
• sõbralikku ja toetavat meeskonda.
• töö ühes vahetuses E–R 8–16.30;
• marsruudil Valga–Tõrva–Valga on toimiv bussiliiklus;
• oleme valmis värbama erialase hariduse ja
töökogemuseta noori.
Töötasu (brutopalk kuus): tunnitasu 2,97 EUR
+ tulemustasu. Töö asukoht: Tõrva.
CV saata e-posti aadressile: info@scf.ee
Telefon +372 5196 0463.

AS Laatre Piim (Registrikood 10242715)

võtab tööle PINGIJUHT

võtab tööle FARMITÖÖLINE
Peamised ülesanded: loomade eest hoolitsemine.
Nõudmised: kohusetundlik, karske.
Pakume:
• konkurentsivõimelist töötasu;
• vajadusel elamispind.
Töötasu (brutopalk kuus): 1000 EUR.

võtab tööle TRAKTORIST
Peamised ülesanded: töö põllul ja laudas.
Nõudmised:
• kohusetundlik, karske;
• T kategooria juhiload;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• töötamist kaasaegsete masinate ja seadmetega;
• häid olmetingimusi, tööriideid, sõbralikku töökeskkonda;
• vajadusel elamispind.

Peamised ülesanded: töötamine CNC ja duubeltapp
puidupinkidega.
Nõudmised:
• erialane haridus, tehniline taip, masinate
seadistamise oskus, iseseisev mõtlemisvõime;
• täpsus ja korrektsus tööülesannete täitmisel;
• hindad kvaliteeti ja oskad seda tagada;
• valmisolek õppida ja soov tööd teha;
• oled kindla käega ja kohusetundlik;
• eesti keele oskus.
Pakume:
• väljaõpet kohapeal, huvitavat ja täistööajaga stabiilset töökohta,
sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• töö ühes vahetuses E–R 8–16.30;
• marsruudil Valga–Tõrva–Valga on toimiv bussiliiklus.
Töötasu (brutopalk kuus):
tunnitasu 2,97 EUR (katseajal)
+ tulemustasu.
Töö asukoht: Tõrva.

Töötasu (brutopalk kuus): 1000 EUR.
Töö asukoht: Laatre alevik.
CV saata e-posti aadressile: laatrepiim@laatrepiim.ee

CV saata e-posti aadressile: info@scf.ee
Telefon +372 5302 4325.

Enics Eesti AS (Registrikood 11045112)

võtab tööle MASINÕMBLEJA

Enics Eesti AS (Registrikood 11045112)

võtab tööle

võtab tööle ELEKTOONIKASEADMETE KOOSTAJA

ELEKTOONIKASEADMETE KOOSTAJA

Peamised
Peamisedülesanded:
ülesanded:
1)• elektroonikaseadmete
elektroonikaseadmete
koostamine
protseduurile,
koostamine
vastavaltvastavalt
protseduurile;
kvaliteedinõuetele ja etteantud tootmisplaanile;
• kvaliteedinõuetele ja etteantud tootmisplaanile;
3)
andmete sisestamine registrisse ja tootmissüsteemi;
sisestamine
registrisse
ja tootmissüsteemi;
4)• andmeteliinide
seadistamine
ja protsesside
jälgimine.

• liinide seadistamine ja protsesside jälgimine.

Nõudmised:
Nõudmised:
1)
võime teha peentööd;
• võime teha
peentööd;
2)
tähelepanelikkus, kohusetundlikkus, hea õppimisvõime;
•
tähelepanelikkus,
kohusetundlikkus,
hea õppimisvõime;
3)
arvuti kasutamise
oskus;
•
arvuti
kasutamise
oskus;
4)
vene keele või eesti keele oskus;
või eesti
oskus;
5)• vene keele
kasuks
tulebkeele
inglise
keele oskus.

• kasuks tuleb inglise keele oskus.

Pakume:
1)Pakume:
töökohal täieliku väljaõppe, juhendamise oma ala parimatelt
• töökohal täieliku väljaõppe, juhendamise oma ala parimatelt
spetsialistidelt;
2) spetsialistidelt;
maitsvat ja odavat toitlustamist ettevõtte poolt subsiteeritud
• maitsvat ja odavat toitlustamist ettevõtte poolt subsiteeritud
sööklas;
3) sööklas;ettevõtte soodustusi ning ühisüritusi (nt sporditoetused,
ujumine,
ühisüritused,
lapseühisüritusi
kooliminekutoetus);
• ettevõtte
soodustusi ning
(nt sporditoetused, ujumine,
4) valmisolek
töötamiseks graafiku alusel sh öisel ajal;
ühisüritused,vahetustes
lapse kooliminekutoetus);
5)• valmisolek
ettevõtte
korraldatud
transporti:
Valga–Rõngu–Elva
(töötavahetustes
töötamiseks
graafiku
alusel sh öisel ajal;
ja maksab 10–40 eurot kuus, olenevalt peatusest).

• ettevõtte korraldatud transporti: Valga–Rõngu–Elva

(töötaja
maksab 10–40
Töötasu
(brutopalk
kuus):eurot
alateskuus,
600 olenevalt
EUR. peatusest).
Töö asukoht:
Elva
linn,
Tartumaa.
Töötasu (brutopalk kuus): alates 600 EUR.
Töö asukoht: Elva linn, Tartumaa.

Peamised ülesanded: voodite, vedrumadratsite,
voodiotste ja kattemadratsite õmblemine.
Nõudmised:
• kasuks tuleb: varasem töökogemus õmblejana;
• algteadmised õmblusmasinast ja õmblemisest;
• õppimissoov ja positiivne mõttelaad;
• eesti või vene keele oskus.
Pakume:
• väljaõpet kohapeal;
• huvitavat ja täistööajaga stabiilset töökohta;
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• saad juurde palju uusi oskusi, millest kasu ka hiljem
tööturul;
• saad kasutada erinevad, kaasaegseid masinaid, millega
õppida erinevaid tööprotsesse;
• töö ühes vahetuses E–R 8–16.30;
• marsruudil Valga–Tõrva–Valga on toimiv bussiliiklus;
• oleme valmis värbama erialase hariduse ja
töökogemuseta noori.
Töötasu (brutopalk kuus): tunnitasu 2,97 EUR (katseajal)
+ tulemustasu.
Töö asukoht: Tõrva.

CV saata e-posti aadressile: eve.vink@enics.com
saata
Telefon CV
+372
5345e-posti
3507. aadressile: eve.vink@enics.com

Telefon +372 5345 3507.

Eesti Töötukassas avaldatud tööpakkumised leiate www.tootukassa.ee.

CV saata e-posti aadressile: info@scf.ee
Telefon +372 5386 1183.

