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TÖÖ

Pakun tööd

Vannitubade ehitus Norras. 
Tel 515 7377.

Firma pakub tööd koristajale 
Tartu linnas. Hommikuti.  
Töö sisu on kinnistu välikoris-
tus. Töö sobib ka pensionärile. 
Helistada tööpäeviti kl 9–16 
tel 5342 4856.

EHITUS

Ehitustööd, Korteriremont. 
Tel 5552 0666.

Teeme ehitustöid, remonti. 
Tel 5568 2671,  
www.raudkäpp.ee.

TEENUS

Autode korrosioonitõrje. 
Tel 736 6904.

Autoremont Tartus. 
Tel 5853 3080.

Ehitus, remont, siseviimistlus. 
Pikaajaline kogemus. 
Tel 5622 9840.

Fekaalivedu, survepesu,  
ummistuste likvideerimine. 
Tel 558 8811, www.fekto.ee

Fekaalivedu, ummistuste  
likvideerimine, survepesu,  
vee vedu. Tellimine tel 516 9117.

Jää- ja lumekoristus katustelt. 
Tel 5565 0673.

Klaverihäälestuse teenus: 
www.juhanungru.ee

Lumekoristus ja suusarajad. 
Tel 553 0047.

Lumekoristustööd bobcatiga. 
Tel 5662 0058.

Plaatija. Tel 5905 5756.

PÕLLUNDUS

Ost

Varad OÜ ostab virnastatud 
võsa, tootmis- ja lammutus-
puidu jääke üle Eesti. Pakume 
raha kohe. Tel 5637 9375,  
kurmivilla@gmail.com.

KÜTE

Küttepuud koos veoga Tartus. 
Tel 514 8309.

Puitbrikett ja pellet. 
Tel 511 9782.

Otse tootjalt kase puitbrikett 
al 199 €, pakitud turbabrikett 
al 130 €, pellet al 200 €, 
pakitud kivisüsi al 235 €, 
kuivad klotsid. Vedu. 
Tel 506 8501.

KINO

Cinamon
Turu 2, tasku.cinamonkino.com
Info- ja broneerimistele-
fon 16113 (kõneminut 0,45 €)
Kolmapäev, 16. jaanuar – YES 
DAY
Cinamon jätab endale õiguse 
teha kavas muudatusi.
Aquaman 3D (MS12) kl 16.10
Aquaman (MS12) kl 21.40
Bohemian Rhapsody (MS12)  
kl 19.30, 21.15
Bumblebee (MS12) kl 14.50
Creed II (MS12) kl 16.40
Eia jõulud Tondikakul (pere)  
kl 10.45, 12.40
Grinch (pere) kl 12
Igaviku väravas (K12) kl 19.20
Johannes Pääsukese tõeline 
elu (MS12) kl 10.50, 12.50, 17, 
19.10 
Kelguralli (MS6) kl 14
Lotte ja kadunud lohed (pere) 
kl 11, 13, 15, 18
Lõbus perekond (MS12) kl 16
Mia ja valge lõvi (MS6) kl 17.10
Muul (K16) kl 22
Põgenemistuba (K12) kl 22.10
Roheline raamat (MS12)  
kl 13.30, 19 

Rubljovka võmm: uusaasta 
mürgel (K12) kl 20
Teine võimalus (MS12) kl 17.20
Täht on sündinud (K14) kl 21.30
Ämblikmees: Uus universum 
(MS6) kl 11.10

NÄITUSED

Eesti klaveridisaini näitus
Homme, 17. jaanuaril kl 15 avab 
Laulupeomuuseum (Jaama 14) 
väljapaneku «Juugendlik Päike. 
Näitus Eesti pianiinode esipa-
neelidest ja küünlalühtritest».

TEATED

Tartu Oskar Lutsu 
raamatukogu
17. jaanuaril kl 18 linnaraamatu-
kogu saalis raamatuesitlus ja 

vestlusõhtu koos kirjastusega 
Petrone Print. Külas on 
raamatu «Minu Sydney. Sada 
linna ühes» autor Triin Pehk. 
Jutule lisaks pildid, müügil 
raamat. 

Vestlusõhtu 
linnaraamatukogus
18. jaanuaril kl 18 linnaraama-
tukogu kohvikus vestlusõhtu. 
Autoriõiguse mõjust kirjandu-
sele, raamatukogundusele ja 
tänapäeva entsüklopeediatele 
kõneleb MTÜ Wikimedia Eesti 
esimees Eva Lepik. Kaasesineja 
Raul Veede, autoriõiguse ja 
avaliku omandi teemalise raa-
matunäituse koostaja. Näitust 
saab raamatukogus vaadata  
19. jaanuarini.

Tantsuõhtu
Kõik, kellele meeldib tantsida, 
on oodatud reedel, 18. jaanuaril 
kl 18.30 Riia tn 25. Mängib 
Arvu. Tel 5850 8091.

Saksa keele kursused 
Registreerimine kursustele 
(tasemed A–B) Saksa Kultuuri 
Instituudis (Kastani 1): malle@
dki.ee või tel 5385 3696 kuni  
21. jaanuarini.

Päevakeskuses Kalda 
23. jaanuaril kl 13 on põnev 
loeng, kus räägitakse vaimsest 
tervisest ja kuidas seda 
säilitada. Lektor Tartu ülikooli 
psühhiaatrikliinikumi ülemõde 
Reet Tohvre. Tule kuulama 
Kaunase pst 22. Tasuta 
sissepääs.

METSAKINNISTUID
Hektari hind kuni 17 000 €.

Hektari hind kuni 5000 €.
PÕLLUMAAD

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee

Ostame
Uuel aastal uue hooga!

LEPP al 4,90 €/m²
HAAB al 8,90 €/m²
KASK al 10,90 €/m²

MÄND/KUUSK al 3,9 €/m²
Liimpuitplaadid kask ja mänd

al 1,50 €/tk 

SISEVOODER SAUNA JA TUPPA

Eesti Meedia on kolmes Balti riigis tegutsev meediakontsern, kuhu kuuluvad ajaleht Postimees, selle uudisteportaalid postimees.ee ja 
rus.postimees.ee, meelelahutusportaalid Elu24 ja Limon ning maakonnalehed Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa 
Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees, telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits muusikakanal, raadiod Kuku, Elmar, 
MyHits, Narodnoje ja DFM, uudisteagentuur BNS, kuulutusteportaalid Soov.ee, Osta.ee, KV.EE, Metsaoksjon.ee ja City24.ee ning 
trükikoda Kroonpress. Lätis tegutsevad Eesti Meediale kuuluvad kuulutusteportaal City24.lv, uudisteportaal TVNet ja uudisteagentuur ja 
meediamonitooring LETA, Leedus kuulutusteportaale koondav Diginet, uudisteagentuur BNS ning uudisteportaal 15min.

Ootame sind oma meeskonda, kui:
• sul on tahe teha müügitööd
• soovid olla parim ja ei rahuldu keskpärasega
• sinu eesmärk on hästi teenida
• oled aktiivne, positiivse ellusuhtumisega ja tuled toime ka pingelistes olukordades
• tööl oled korrektne ja iseseisev ning suudad oma tööd ise planeerida
• valdad head eesti keelt kõnes ja kirjas
• sulle meeldib vabadus, mida pakub müügitöö

Kasuks tuleb: 
• müügitöö kogemus
• keskmisest suurem meediatarbimine

Omalt poolt pakume:
• põnevat ja vaheldusrikast tööd meie südalinna kontoris
• võimalust areneda koos teotahtelise ning tulemustele
 orienteeritud meeskonnaga
• häid teenimisvõimalusi (kes palju teeb, see palju saab)
• erialaseid koolitusi
• erinevaid meeskonna- ja kliendiüritusi

Töö asukoht: Tartu
Tööaeg: täistööaeg või osaline tööaeg (0,75)

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile 
cv@eestimeedia.ee hiljemalt 17. jaanuariks märgusõnaga «Telemarketingi konsultant». 

Meie Tartu meeskonda on oodatud ambitsioonikas

TELEMARKETINGI 
KONSULTANT

Sinu peamiseks tööülesandeks on Eesti Meedia toodete 
aktiivne müük. Müüki on sul võimalus teha nii telefonitsi kui ka 

näost näkku erinevatel üritustel. Lisaks ootame sinult 
initsiatiivi uute müügivõimaluste leidmiseks.


