Põllumajandusamet teostab riiklikku järelevalvet maaparanduse, taimekaitse, taimetervise, seemne ja taimse
paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse, geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise, väetiste ning
aiandustoodete valdkondades ja tuulekaera tõrjeabinõude rakendamisel. Lisaks korraldab Põllumajandusamet
sortide registreerimist, viib läbi ohtlike taimekahjustajate seireid, koostab riigi poolt korrashoitavate alade
maaparandushoiukava ning kontrollib selle täitmist.

Otsime Ida regiooni Rakvere esindusse

MAAPARANDUSE SPETSIALISTI
Sinu tulevase töö sisuks on maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamine.
Lisaks sellele tegeled ka riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude hoiutööde korraldamise ja
maaparandusehituse- ja hoiu järelevalve teostamisega.
Oled oodatud kandideerima, kui Sul on:
 huvi maaparanduse ja laiemalt põllumajanduse valdkonna vastu
 hea tehniline taip ja tehniliste projektide lugemise oskus
 heal tasemel arvutioskus (MS Office), kasuks tuleb MapInfo või mõne muu GIS tarkvara
kasutusoskus
 hea eneseväljendusoskus nii suuliselt kui kirjalikult
 valmisolek välitöödeks ja vajadusel lähetusteks ümberkaudsetesse maakondadesse ning
B kategooria juhiload
 kasuks
tuleb varasem
kokkupuude
maaparanduse,
põllumajandustootmise või
metsamajandusega ning töökogemus avalikus sektoris.
 soovitavalt haridus erialal, mis on seotud veemajanduse, keskkonna, teedeehituse,
põllumajanduse või metsandusega. Kui omad haridust muul erialal või kui Sa ei tunne end veel
kindlalt iseseisva maaparanduse spetsialistina, pakume Sulle sobivuse korral võimalust alustada
ametis õppijana kogemustega kolleegide kõrval ja toetame Sinu erialast arengut läbi
täiendkoolituste.
Töö eeldab Sinult püsivust ja valmisolekut õppida ning järjepidevust seatud eesmärkide täitmisel. Kuna
ülevaatusi maastikul tuleb teha sõltumata ilmastikuoludest, tuleb kasuks hea füüsiline vorm ning hea
orienteerumisoskus looduses. Maastikul nähtu tuleb ka dokumenteerida, seega on vajalik täpsus ja
korrektsus dokumentide vormistamisel. Olulisel kohal on hea suhtlusoskus, viisakas suhtlemine klientidega
ning lahendustele orienteeritud suhtumine.
Pakume Sulle vaheldusrikast tööd, võimalust areneda valdkonna hinnatud eksperdiks ja anda oma panus
maaparanduse valdkonna arendamisse. Meie juures töötades on Sul võimalik osa saada toredatest
ühisüritustest, energiavarusid saame täiendada 35 päevasel puhkusel ja hea tervise säilitamiseks toetame
spordiga tegelemist. Pakume ka kaugtöö võimalust.

Ametikohale kandideerimiseks saada palun oma CV ja avaldus hiljemalt
personaliotsinguportaali CV Online kaudu või e-posti aadressile personal@pma.agri.ee.
Töökoht asub Rakveres.
Lisainfo: tel 5302 4562 (Lauri Kirs, Ida regiooni juhataja).
Koduleht http://www.pma.agri.ee
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