Meie missiooniks on: üheskoos elujõulise ja loodusest hooliva Eestimaa heaks! Töötame selle nimel, et aastal
2027 hinnatakse PRIAt kasuliku ja usaldusväärse eesti toidu ja maaelu eest seisva partnerina, kus töötavad
hoolivad ja õnnelikud inimesed.

ARENDUSSPETSIALIST (määratud ajaks)
Elu maa- ja rannapiirkondades, innovaatilised mõtted, nutikad digilahendused ja tiimitunne – see paneb meie silmad
särama.
Tule ja tee tähendusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd! See on Sinu võimalus panustada maa- ja rannapiirkondade
arengusse ning disainida maal elavatele peredele ja rannakaluritele vajalikke toetusmeetmeid uuel rahastusperioodil.
Sinu põnevaks väljakutseks on:
 uue Euroopa Liidu rahastusperioodi seadusandluse väljatöötamises osalemine;
 toetustaotluste menetlemise süsteemi arendused, seadistused ja testimised;
 toetusmeetmete rakendamise protseduuride kirjutamine;
 kohalikele tegevusrühmadele taotluste vastuvõtmisel ja hindamisel toe pakkumine;
 meie enda töökaaslaste ja koostööpartnerite koolitamine.
Meie töö on vaheldusrikas, eeldab suhtlemist nii sise- kui ka väliskliendiga. Lisaks toetusmeetme arendustööle on
koostöövõrgustik lai ja saad pakkuda tuge 26-le Leader ning 8-le kalanduse tegevusrühmale. Sul on võimalus külastada
tegevusrühmasid üle Eesti ning osaleda koos nendega erinevatel seminaridel või infopäevadel ja olla kursis maa- ja
kalurielu tegemistega.
Sobid meie tiimi, kui:
 soovid panustada maa- ja rannapiirkondade arengusse;
 mõistad rohe- ja digipöörde rolli maa- ja rannapiirkondade elu arendamisel;
 usud meeskonnatöösse ja oled hooliv;
 muutused on Sinu jaoks loomulik osa arengust.
Ootame, et Sa oled hea analüüsi- ja otsustusvõimega, avatud mõtlemisega ja omad IT-alast haridust või varasemat ITalast töökogemust. Sa valdad inglise keelt nii kõnes kui kirjas ning omad head suhtlemis- ja koostööoskust – eelkõige
oskust kuulata ja argumenteerida. Sind iseloomustab lahendustele orienteeritud mõtteviis ja omad oskust näha
protsesside omavahelisi seoseid, oled tasakaalukas ja initsiatiivikas.
Kasuks tuleb: teadmised kalandusest (töökogemus, haridus), varasem kogemus Euroopa Liidu õigusaktidega töötamisel,
töökogemus avalikus sektoris, maal elamise kogemus.
Pakume Sulle: tähendusrikast tööd, ägedaid töökaaslasi, tööalast juhendamist, 35 päeva põhipuhkust, täiendavat
motivatsioonipaketti, 4 energiapäeva aastas ja suurema osa tööajast võimalust teha tööd kodukontoris olgu see kasvõi
Vilsandi saarel. PRIAl on Kaugtöö Tegija märgis.
Kandideerimisavaldus, CV ja motivatsioonikiri palume saata aadressil konkurss@pria.ee hiljemalt 18.01.2022.

Väljavalituks osutunud kandidaatidega suhtleme helis ja pildis Skype vahendusel.
Palume lisada kandideerimisavaldusele enda Skype konto.
Eelistatud on COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritud kandidaat.
Tööle asumise aeg:
Tööaeg:
Pakutav palk:
Teenistuskoha nimetus:
Konkursi kontaktisik:
Töö sisu kohta annab infot:

veebruar 2022
täistööaeg (määratud ajaks, kuni lapsehoolduspuhkusel viibiva teenistuja naasmiseni)
sõltuvalt eelnevast töökogemusest peale katseaja edukat läbimist kuni 1900 eurot
(bruto)
arengutoetuste osakonna menetlusbüroo arendusspetsialist
Liisi Kase (värbamisspetsialist), konkurss@pria.ee , telefon 737 1343
Piret Ilves (arengutoetuste osakonna teenuste juht), Piret.Ilves@pria.ee, telefon 511
8015

