
 
 

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. 

 

 

Avalik konkurss  

 

Ootame oma meeskonda INFOHALDUSJUHTI, kelle peamine ülesanne on tagada 

ministeeriumi ja valitsemisala infohalduse vastavus osapoolte vajadustele. 

 

Peamiseks ülesandeks on:  

 ministeeriumi ja valitsemisala teabehalduse ja selle alamtegevuste (sh andmehaldus, 

dokumendihaldus, infoturve jms) osas poliitika kujundamine, planeerimine, 

regulatsioonide väljatöötamine, elluviimise korraldamine, riskijuhtimine, järelevalve, 

tulemuste mõõtmine ja hindamine; 

 IKT teenuste osutajate ja klientide vahendamine ja nõustamine teenustasemete lepete 

sõlmimise osas; 

 valitsemisala asutuste infohaldusjuhtide vahelise koostöö eestvedamine; 

 valdkonnapõhine riigisisene ja rahvusvaheline koostöö. 

 

Eeldused kandideerimiseks: 

 kõrgharidus (soovitavalt IKT, reaalainete, avaliku halduse või majanduse alal); 

 infohalduse või IKT teenuste juhtimise kogemus (soovitavalt avalikus sektoris); 

 MS Sharepoint platvormi tundmine; 

 suur huvi nii enese kui organisatsiooni arendamise vastu; 

 analüütiline ja süsteemne mõtlemine, võime näha nii suurt pilti kui detaile; 

 suurepärane eneseväljendamise oskus nii suuliselt kui kirjalikult; 

 iseseisvus ja algatusvõime; 

 hästi arenenud vastutustunne; 

 kiirus, täpsus ja harjumus ettevõetud tööd lõpule viia; 

 eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. 

 

Kasuks tuleb: 

 Atlassian Jira ja Confluence tundmine; 

 läbitud ajateenistus. 

 

Omalt poolt pakume: 

 suuri väljakutseid ja eneseteostusvõimalusi oma ala tipptegijate hulgas; 

 konkurentsivõimelist palka; 

 ametikohta asukohaga Tallinna kesklinnas. 

 

Kandideerijatel palume esitada motiveeritud sooviavaldus ning elulookirjeldus (CV) 

hiljemalt 21. novembril 2019 e-posti aadressile konkurss@kaitseministeerium.ee. Töö 

sisu ja korralduse kohta on võimalik küsimusi esitada auditi- ja arendusosakonna juhatajalt 

Enely Preilt e-posti aadressil enely.prei@kaitseministeerium.ee. 
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