
MTÜ EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE SELTS

TEGEVJUHT

Töö kirjeldus

Ametikoha põhieesmärk:
Tegevjuht juhib Seltsi tegevust koostöös ELKS juhatuse ja üldkoosolekuga . 

Põhiülesanded ja töökohustused tegevjuhile
1. Suhtleb Seltsi liikmetega ning hoiab liikmete nimekirja aktuaalsena.
2. Aitab koostada Seltsi juhatusel protokolle, ametlikke pöördumisi, lepinguid, akte, avaldusi
jne.
3. Kirjutab, tõlgib ja refereerib erinevaid lihaveise teemalisi artikleid meediaväljaannetele.
4. Võtab osa, esindab seltsi ja esineb lihaveise alastel üritustel, konverentsidel, seminaridel nii
Eestis kui välismaal.
5. Aitab Seltsi juhatusel organiseerida seltsi üldkoosolekuid, info-, õppe- ja suvepäevi,
lihaveiseid propageerivaid üritusi, õppereise.
6. Teeb lihaveise alast teavitustööd: organiseerib osavõttu näitustest ja konkurssidest.
7. Suhtleb, ja vahendab infot ning teeb koostööd nii Eesti Riigi asutuste ja vajalike instantside
kui põllumajanduslike kõrgharidus- ja kutseõppeasutuste, ja koostööpartneritega  (PRIA, EPJ,
Maaeluministeerium, EPKK, ETKL, EMÜ jms.).
8. Suhtleb välisriikide erinevaid lihaveisetõugusid esindavate organisatsioonidega, loob ja
vahetab kontakte Eesti lihaveisekasvatajate huve silmas pidades. 
9. Täiendab ja uuendab Seltsi kodulehte, hoides seda päevakohasena.
10.Aitab Seltsil välja töötada Seltsi ja erinevaid lihaveisetõuge tutvustavat atribuutikat
(voldikud, meened jne).
11. Kirjutab, või aitab kirjutada vajadusel erinevaid projekte Seltsi tegevuste rahastamiseks.
12. Propageerib jõudluskontrolli vajalikkust ning head tava lihaveisekasvatuses.

Nõudmised kandidaadile

oled oodatud kandideerima, kui:
- Sul on eelistatult kõrgharidus, soovitavalt loomakasvatuses,
- Omad praktilist töökogemust veisekasvatuses,
- Valdad C1 tasemel eesti keelt, võõrkeeltest B1 tasemel inglise keelt ja soovitavalt vähemalt
A1 tasemel vene keelt,
- Sul on avalikkuse ees esinemise oskused ja kogemused,
- Oskad kirjutada projekte, aruandeid, lepinguid ja suhelda meediaga. Oled dokumentide
vormistamisel korrektne ja täpne,
- Oled hea suhtleja ja kiire õppimisvõimega,
- Sul on B-kategooria autojuhi load,
- Sul on hea arvutikasutuse oskus, sh. MS Office kasutamise oskus.



Lisainfo

Konkursil osalemiseks palun saata hiljemalt 20.septembriks 2021.a. e-postile
eesti.lihaveis(at)gmail.com
- motivatsiooni kiri, 
- CV
- haridust tõendava dokumendi koopia
- palgasoov
Väljavalitud kandidaatidega võetakse ühendust.

Asukoht:

 

Eesti, enamus tööaega kodukontoris.

Töö tüüp: Täistööaeg,  palgatöötaja.


