
 
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 NATO-s ja EL-is 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. 

 

Avalik konkurss 

 

KAITSEVALMIDUSE OSAKONNA JUHATAJA 
 

Peamised ametiülesanded: 

 Eesti sõjalise kaitsevalmiduse süsteemi kujundamine koostöös Kaitseväega; 

 ministeeriumi valitsemisala kriisideks valmisoleku ettevalmistamine; 

 liitlasvägede vastuvõtmiseks vajaliku riikliku toetuse planeerimine; 

 osakonnale püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste planeerimine, eelarve ning 

meeskonna juhtimine. 

 

Eeldused kandideerimiseks: 

 kõrgharidus; 

 head teadmised Eesti sõjalise kaitse korraldusest; 

 juhtimisalased teadmised ja oskused, sh planeerimis- ja protsesside juhtimise oskus; 

 inimeste juhtimise kogemus; 

 julgeolekupoliitika või riigikaitse valdkonnas töötamise kogemus, sh strateegiliste seisukohtade 

kujundamise kogemus; 

 eesti keele ja inglise keele oskus kõrgtasemel; 

 väga hea suhtlemis-, koostöö- ja enesekehtestamise oskus; 

 väga hea analüüsi-, algatus- ja otsustusvõime; 

 pingetaluvus ja hea aja planeerimise oskus, sh valmisolek kriisiolukorras tegutsemiseks; 

 valmidus läbida riigisaladuse loa omamiseks vajalik julgeolekukontroll. 

 

Kasuks tuleb: 

 ajateenistuse läbimine; 

 teadmised NATO ja teiste rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga tegelevate 

organisatsioonide poliitikast ning igapäevasest toimimisest; 

 töökogemus kriisireguleerimise valdkonnas ning kriisireguleerimisega seotud õppuste 

planeerimise ja osalemise kogemus; 

 laiapindsete koostööprojektide juhtimise (sh planeerimise ja elluviimise) ning läbirääkimiste 

kogemus. 

 

Omalt poolt pakume: 

 rutiinivaba, vastutus- ja vaheldusrikast tööd; 

 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 

30. augustiks 2019 e-posti aadressil konkurss@kaitseministeerium.ee. Kontaktisik: Mailis 

Neppo, e-posti aadress konkurss@kaitseministeerium.ee.   
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