MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (MTÜ NÜ TORE) on 2000. aastal loodud noorteorganisatsioon,
mille liikmete missioon on suurendada koolides enesega toimetulevate noorte hulka, kes muudavad koolikeskkonna
inimsõbralikuks ja sallivaks. Organisatsiooni esindajad töötavad selle nimel, et koolides tegutseksid tugiõpilastegevuse
juhendajad ja rohkelt julgeid ning tegusaid tugiõpilasi.

Ootame missiooni elluviimiseks oma meeskonda aktiivset, loovat, julget ja kohusetundlikku

TEGEVJUHTI
(lapsehoolduspuhkusel töötaja asendamiseks augustini 2019.a.)
ore, kui Sulle meeldivad järgmised tööülesanded:
SISUTEGEVUSED:



Ühingu põhikoolituste (jooksvalt), täiendkoolituste (oktoobris) ja superivsioonide (märtsis,



Ühingu iga-aastase konverentsi (veebruaris) ja suvekooli (augustis) korraldamine.



Ühingu tegevuse sisuline ja operatiivne (igapäevane) juhtimine vastavalt mittetulundusühingute

novembris) korraldamine;

ORGANISATSIOONI

ja noorsootöö seadusele, ühingu põhikirjale;

TOIMIVUS:

KOMMUNIKATSIOON JA
TURUNDUS:



Ühingu dokumentatsiooni haldamine ja registrite pidamine.



Suhtlemine ühingu liikmetega (juhendajad, koolitajad, tugiõpilased);



Ühingu põhitegevuse tutvustamine koolidele ja laiemale avalikkusele;



Suhtlemine

võtmepartneritega,

ühingu

esindamine

erinevatel

tasanditel:

ministeerium,

töörühmad, teised sarnase eesmärgiga liikumised (Koolirahu, Kiusamisvaba Haridustee jne);


Kodulehe ja Facebooki lehtede haldamine ning uudiskirjade koostamine.

FINANTSJUHTIMINE JA



Ühingu eelarve koostamine ja regulaarne jälgimine;

MAJANDAMINE:



Ühingu

ARENDUSTEGEVUSED:

põhitegevuste

elluviimiseks

projektide

ja

aastatoetuse

taotluse

kirjutamine

ministeeriumile (sh. aruandlus);


Liikmemaksu kogumine.



Koos juhatusega ühingu siseste ja väliste suundade ning eesmärkide seadmine ning elluviimine.

leme TORE töö mitmekihilisust arvestades julged unistama, et edukal kandidaadil on:


Kõrgharidus noorsootöö, kasvatusteaduste või muus sobivas valdkonnas (nõutud!);



Valmisolek täpseks, esinduslikuks ja vastutusrikkaks tööks;



Väga head suhtlemis-ja eneseväljendusoskused (nii kõnes kui kirjas);



Juhtimise (inimeste, protsesside, finantside) ja korraldustöö kogemus;



Strateegiline mõtlemine ja võimekus iseseisvalt töötada: olla valmis analüüsima, kiirelt otsustama;



Valmisolek osaleda ühingu arengu ning tegevuste plaanimisel ja tegevuskava elluviimisel;



Väga hea oskus oma tööaega plaanida (vajadusel ka meeskonnaliikmete tööaega);



Kaasav tööstiil ja positiivne eeskuju prosotsiaalses käitumises (ennetamine, märkamine, aitamine, empaatilisus);



Bürokraatia ja asjaajamise taluvus tervislikus koguses;



Valmisolek töötada tekstidega (projektid, koduleht, Facebook, uudiskirjad);



Hea kohanemisvõime: valmisolek tegeleda ka ootamatute ülesannetega;



B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus;



Tunneb ja oskab rüperaaliga ümber käia.

Ootame Sinu avaldust,
elulookirjeldust ja
koos palgasooviga

õõmu teeb ja kasuks tuleb, kui Sul on ka:
 inglise (kõnes ja kirjas) ning vene keele oskus (suhtlustasandil);
 varasem kogemus noortega töötamisel.

motivatsioonikirja
„TORE töö“
8. juuniks aadressile
tore@tore.ee.

luline töö TORE ühingus teeb Sulle pai sellega, et:


siin saab Sulle südameasjaks sügava missiooniga ja väljakutseid pakkuv töö –
saad reaalselt võimaluse muuta maailma paremaks läbi noorte ja nooruslike inimeste;



TORE töö avardab silmaringi, on mitmekesine ja vaheldusrikas;



TORE täistööaeg ei tähenda kohapeal istutud tunde, vaid pühendumist, panust ja asjade ladusat ning korrektset ja



tajud tihti toredaid tundeid, mida tekitab mitmekülgne eneseteostus, liikmete rahulolu ja tunnustus ning kuulumine

täpset sujumist (võimalus töötada nn. kodukontoris);
organisatsiooni, kus ka vihma korral on TORE!


saad endale tõeliselt TOREda kontaktivõrgustiku ja juhatuse liikmetest toetava meeskonna;



saad unustamatu juhtimiskogemuse - sul on püsiv töösuhe (augustini 2019) maailma TOREdaima noorteühinguga.

Tööandja:

MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis

Ametikoht:

Tegevjuht (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks augustini 2019.a.)

Tööaeg:

Täistööaeg (40 h nädalas)

Töö asukoht:

Koha osas läbirääkimiste võimalus

Tööle asumise aeg:

Kokkuleppel

Kuulutus on avaldtatud:

19. mail 2016.a.

Kuulutus on avatud:

8. juunini 2016.a.

Sobivate kandidaatidega võtame ühendust ja lepime kokku aja vestluseks.
Kontaktisik: Marju Jaanimäe, MTÜ NÜ TORE juhatuse esimees, tore@tore.ee
Lisainfo telefonil: +372 5344 2482
Koduleht: www.tore.ee

