
 
 

Kaitseministeeriumi missioon on hoida ära Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, et Eesti 

suudab end väliste ohtude eest kaitsta. Oma missiooni elluviimiseks teeme me kõik, et Eestis valitseks 

arusaam, et riigikaitse on laiem kui sõjaline kaitse, et Eesti mõju NATOs ja Euroopa Liidus on suuremad 

kui meie suurus seda eeldaks. Me otsime oma eesmärkide täitmiseks pühendunud ja hästi motiveeritud, 

oma valdkonna parimaid inimesi, kes tahavad panustada riigikaitsesse. Meile on oluline, et inimene 

võtaks omaks meie põhiväärtused: ta on vastutustundlik, tulemuslik, ettevaatav ja leidlik. 
 

 

KAITSEINVESTEERINGUTE OSAKONNA  

TEADUSVALDKONNA JUHT 
 

 

Peamised ametiülesanded: 

 ministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendustegevuse prioriteetide väljatöötamisel, poliitika 

kujundamisel ja rakendamisel osalemine; 

 rahvusvahelise ja siseriikliku teadus- ja arendustegevuse alase koostöö planeerimine ja 

korraldamine ning ministeeriumi esindamine; 

 ministeeriumi valitsemisala uuringutekava väljatöötamise ja elluviimise koordineerimine; 

 ministeeriumi valitsemisala nõustamine teadus- ja arendustegevuse valdkonnas; 

 teadus- ja arendustegevuse kavade ja dokumentide väljatöötamine ning elluviimise 

koordineerimine. 
 

Eeldused kandideerimiseks: 

 magistrikraad;  

 head teadmised Eesti ja Euroopa Liidu kaitsealase innovatsiooni-, teadus- ja arendustegevuse, 

kaitsetööstuse ja relvastuspoliitika valdkonnast; 

 teadmised Eesti riigikaitse korraldusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning 

Kaitseministeeriumi valitsemisala toimimisest; 

 head teadmised projektijuhtimisest; 

 teadustöö kogemus; 

 eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel; 

 väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; 

 hea analüüsi- ja algatusvõime, sh avatus uutele lähenemistele ja iseseisvus oma ülesannete 

täitmisel; 

 hea suhtlemis-, koostöö- ja enesekehtestamisoskus. 
 

Kasuks tuleb: 

 doktorikraad ja vähemalt 4aastane teadustöö kogemus; 

 teadmised EL, NATO ja teiste rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitseorganisatsioonide 

tööpõhimõtetest ja eesmärkidest; 

 koostööprojektide juhtimise ning läbirääkimiste kogemus, sh planeerimis- ja protsesside 

juhtimise kogemus; 

 rahvusvahelise tööalase suhtlemise kogemus, sh Eesti esindamise kogemus.  
 

Omalt poolt pakume:  

 võimalust panustada Eesti riigikaitse arendamisse; 

 konkurentsivõimelist palka ning motivatsioonipaketti, kuhu kuuluvad koolitused ja 

enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus ning head sportimisvõimalused; 

 meeldivat töökeskkonda asukohaga Tallinna kesklinnas, Sakala 1. 
 

 

Kandideerijatel palume esitada motiveeritud sooviavaldus ning elulookirjeldus (CV) hiljemalt 

24. maiks 2019 e-posti aadressil konkurss@kaitseministeerium.ee. Kontaktisik: Riina Nellis,           

e-posti aadress konkurss@kaitseministeerium.ee.  
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