
 

Manpower on üks tunnustatumaid personaliettevõtteid maailmas. Meil on üle 68 aasta rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja 
renditeenuste alal. Me hoolime inimestest ja sellest, mis rolli mängib töö nende elus. Alates 2004.aastast oleme Eestis aidanud inimestel 
leida nende elu-ja tööstiiliga sobiva ametikoha. Sa alles sisened tööturule, otsid uusi väljakutseid või planeerid karjäärimuutust - meie 
Manpoweris oskame aidata. Unistuste töö leidmine on SINU võimuses. 
www.manpower.ee 

 

 

 

 

 

 

Manpoweri kliendiks on Riigikogu Kantselei, mille juurde on  loomisel Arenguseire Keskus. Oma ülesannete 

täitmisel sõltumatu Keskuse peamine eesmärk arenguseire korraldajana on koostada ühiskonna pikaajaliste 

arengute analüüse, arengustsenaariume ning jälgida nende elluviimist.  

 

Kuulutame välja konkursi 

Arenguseire keskuse juhataja 

leidmiseks, 

 

kes juhib Keskuse tööd. Keskuse juhataja korraldab  arenguseire seaduses kirjeldatud tegevusi  ning täidab 
arenguseire nõukoja poolt antud ülesandeid. Arenguseire Keskuse juhataja on visionäär, kes on kursis 
tulevikutrendidega ning omab arvamust, kuidas need võiksid Eesti majanduskeskkonda mõjutada. Kandidaat peab 
näitama, et ta on varasemas tööelus suutnud mõelda suurelt ja teinud oma mõtted ka teoks.  

Keskuse juhataja  kaasab Keskuse poolt tellitud ja koostatud uuringute läbiviimisse eksperte ning teeb koostööd 
erinevate partneritega. Keskuse juht tutvustab keskuse tööd ning seiretegevust nii Riigikogu liikmetele, 
erinevatele huvigruppidele kui laiemale huviliste ringile. See eeldab  aktiivset teavitustööd avalikkuses. Ta  peab 
olema veenev kõneleja ja hea kirjutaja. 

Pakume  võimalust juhtida väikest meeskonda, mille töö on toeks Eesti riigi tulevikuplaanide kujunemisele; valida 
ise oma kaastöötajad ning töömeetodid.  

Kandidaadilt ootame suutlikkust oma ideid müüa ja rakendada. Edukas kandidaat omab laia silmaringi, 
rahvusvahelist kogemust, kokkupuudet erinevate valdkondadega ning väga head analüüsioskust. Lisaks julgusele 
avatult ja avaralt mõelda, eeldatakse kandidaadilt ka motivatsiooni, energiat ning lahendustele orienteeritud 
mõtteviisi tulemuslikkuse saavutamiseks. Vajalik on edukas kogemus strateegilise ressursi planeerimise 
valdkonnas. Hindame kandidaadi koostööoskusi,  poliitilist sõltumatust ning esindusvõimet. 

Eeldame inglise keele oskust kõrgtasemel (vähemalt C1), kasuks tuleb akadeemilise kraadi omamine. 

Kandideerimiseks palun saata oma CV aadressil kandideeri@manpower.ee hiljemalt 09.10.2016. Lisaks CVle 
ootame analüüsivat kaaskirja, põhjendamaks oma kandidatuuri sobivust ja motivatsiooni Arenguseire Keskuse 
juhataja positsioonile. 
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