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Tule meile 

vanemspetsialistiks 
 

Sind ootab Erasmus+ ja ESK Agentuuri SALTO Osaluse ja Info Ressursikeskuse tiim. 

Ootame rahvusvahelise tiimiga liituma vanemspetsialisti, kelle ülesandeks on 

koolitus- ja arendustegevusega seonduva hanketegevuse, lepinguhalduse ja muu 

administratiivtöö korraldamine. 

 

Sinu ülesanneteks on:  

• erinevate rahvusvaheliste koolitus- ja arendustegevuste sisuline ja praktiline 

ettevalmistus ning elluviimine koostöös kolleegide ja partneritega;  

• koolitus- ja arendustegevusega seotud hangete ettevalmistamine ja läbiviimine;  

• lepingute sõlmimine partnerite, ekspertide ja koolitajatega ning lepinguhaldus;  

• koolitus-arendustegevustega seotud arvete -ja dokumendihaldus;  

• eelarve seire ja tiimiliikmete toetamine finantshaldusega;  

• igapäevane kommunikatsioon sündmustel osalejatega. 

 

Ootame Sind kandideerima, kui:   

• sa omad vähemalt 2-aastast administratiivtöö kogemust;  

• sa omad vähemalt 2-aastast (rahvusvaheliste) sündmuste korraldamise 

kogemust;  

• sul on kogemus hangete läbiviimisel ja tegevuste eelarve juhtimisel;  

• sul on kogemus dokumentide haldamisel ja lepingute ettevalmistamisel. 

 

Valdad eesti keelt C1 ja inglise keelt vähemalt C2 tasemel nii kõnes kui kirjas, oled digi-

pädev, tegutsed süsteemiselt ja eesmärgipäraselt. Oled meeskonnamängija, kes on 

valmis töötama ingliskeelses tiimis. Oled iseseisev ja vastutustundlik ning tunned end ära 

meie põhiväärtustes:  

 

Koosloome | Avatus | Hoolivus | Asjatundlikkus 
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Meil on hea töötada, sest peame oluliseks teenistujate arengut, tervist, head 

töökeskkonda ning tunnustame oma inimesi erineval moel, hinnates nende 

asjatundlikkust ja panust. Sul on võimalus panustada ühiskonnas väga olulise valdkonna 

arengusse ning töötada edasipürgivas ja hoolivas rahvusvahelises tiimis.   

Töö asukoht on Tallinn, osaliselt kaugtöö võimalusega. Tööle asumise aeg on esimesel 

võimalusel. Tegemist on täiskoormusega töö ning tähtajatu töölepinguga. Töötasu 2000 

eurot kuus (bruto).  

Kui Sul on küsimusi, siis neile vastab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse 

Agentuuri asejuhataja Reet Kost (reet.kost@harno.ee).   

Kandideerimise tähtaeg on 26. veebruar. Kandideeri läbi kandideerimiskeskkonna 

või Harno kodulehel saates meile oma CV ja motivatsioonikirja, milles tood ära miks Sind 

töö SALTO PI tiimi vanemspetsialistina kõnetab ja kuidas vastad tööpakkumises toodud 

ootustele. 

 

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Haridus- ja Noorteameti andmekaitse tingimustest, mis 

on leitavad meie kodulehelt harno.ee/isikuandmete-tootlemine.  
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