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KINNISVARA

Ost
Ostan garaaži Tartus. Tel 5607 
1676.

Ostan maja või talu. Tel 5557 
6437.

TÖÖ

Pakun tööd

SA Tartu Kiirabi otsib täiskoha-

ga koristajat Tartusse. Lisainfo 

tel 516 7848.
Pakume tööd kogemustega 
ekskavaatorijuhile. OÜ Relss, 
www.relss.ee, info@relss.ee, tel 
503 0104.

EHITUS

Aiad, katused, puidutööd. Tel 
5858 6953.

Ehitame ja remondime. OÜ 
Vana Raad, www.vanaraad.ee, 
tel 5620 5257.

Liiva, killustiku, mulla jm vedu. 
Kopatööd. Tel 505 1105.

Liiv, kruus, killustik, muld 
veoga. Tel 551 2811.

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük. Tel 5757 
0202.

Vundamentide soojustustööd. 
Raudkäpp OÜ, tel 5568 2671.

Hansa-Meistrimehed OÜ pakub 
kipsimeestele tööd Soomes. Tel 
5744 4286.

Ostame saarepalki. Tel 508 
8826.

TEENUS
Betoontreppide remont, maa-
kivitööd. Tel 522 0231.

Boilerite puhastus, san-tehn 
tööd. Tel 507 2387.

Ehitus ja siseviimistlus. Tel 503 
9513.

Ennustusliin 900 3014, 95 s/m.

Fekaalivedu, ummistuste likvi-
deerimine, survepesu, vee 
vedu. Tellimine tel 516 9117.

Kaardid ennustavad. Tel 900 
1727.

Killustiku, sõelmete, liiva, 
kruusa, mulla müük. Tel 524 
0180, www.helmer.ee.

Kompaktlaaduri Avant 420 
rent. Kühvel, kopp, frees, 
niiduk. Transpordivõimalus. Tel 
554 0573.

Kändude freesimine. Tel 506 
6550.

Lammutustööd, ehitus, puidu-
jääkide transport ja vastuvõtt. 
Tel 5386 7377.

Ohtlike puude langetus, puude 
hooldus, hekkide pügamine. 
Tel 503 2497.

Prahibussi teenus, laadijad. Tel 
5386 7377.

Survepesu, fekaalivedu. Tel 
558 8811, www.fekto.ee.

Veotakso. Tel 501 5312.

KÜTE

Kuivad puud. Tel 518 3616.

Küttepuud, erinevad mõõdud. 
E–R tel 749 8235, õhtuti tel 505 
3438.

Küttepuud koos veoga Tartus. 
Tel 514 8309.

Lepa küttepuud. Tel 5330 
8671.

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

Müüa haava- ja lepapinnud 
(tükeldatud ja 3 m) ning küt-
teklotsid. Tel 5591 5747.

MUUD

Müüa suitsuvorsti ja 
maasinki väikehulgi, kohale-
toomisega. Info tel 5196 2628 
või 5351 7414.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 513 3787.

Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega. Info 
tel 5351 7414.

TEATED

21. juunil 18 Väägvere küla-
platsil «Tule tulemine» ja päri-
musõhtu jaanitulega. Võta 
kaasa piknikukorv ja küünal 
või latern, et tulesäde koju 
kaasa võtta! Toetab Kohaliku 
Omaalgatuse programm. Info 
tel 5345 7884.

VANAVARA

Ost

KASEPINNUD 22 €/rm
Hind sisaldab kojuvedu 
Tartus ja selle ümbruses

Vesneri saeveski,
tel 506 6546

Tel 513 4283 • info@haljastus24.ee

www.haljastus24.ee
Tänava- ja maakivitööd

Drenaažide ja sademe-
veetorustiku paigaldus

Muru ja haljasalade rajamine

Kaevetööd

Pakume laias valikus sae- ja höövelmaterjale. 
Voodri-, põranda- ja terrassilauad. 

Sügavimmutatud puit. Vajadusel transport. 

 AS TARM  www.tarm.ee 
 Tel 734 9991, 507 2419.

Ostame vanaaegset mööblit, 
antiikesemeid, maale, raamatuid, 
ikoone. Raha kohe.  Tel 554 6341.

Omalt poolt pakume:
1) väljaõpet kohapeal
2) tasuta bussitransporti Tartust
3) lõunasöögi osalist kompensatsiooni
4) tänapäevast töökeskkonda ja -tingimusi

Lisainfo:
Töökoht asub Tartu maakonnas
Töö on kahes vahetuses: 

üks nädal kl 7–15.30, 
teine nädal kl 15.30–00

Kontaktisik:
personalispetsialist Katrin Kivi
e-post: katrin.kivi@lasita.com
tel 733 7659

www.lasita.com

AS Lasita Maja Production
otsib oma meeskonda

TOOTMISTÖÖLISI

Kaardid ennustavad
tel 900 1727

on Eesti vanim ja parim
ennustusliin, kus kogenud 

ennustajad aitavad ööpäev läbi.

Tutvu meie ennustajate 
profiilidega ja telli ennustus: 

ennustus.ee

• Kui oled 
jõudnud elu 
ristteele ja ei 
tea, millist 
rada minna, 
helista
900 1727 ja 
vali 4, vastan 24/7. Ennustaja Helle

• Kui kahtled, 
või oled 
ebakindel, 
aitan leida 
lahenduse. 
Ennustamiseks 
kasutan Osho 
zen-taro kaarte. Helista 900 1727 ja 
vali 3. Vastan teile 24/7.
Ennustaja Annela

• Ennustan 
taro-, 
šamaani-, 
astroloogia-, 
ruuni-, ingli-, 
universumi, 
tava-, mustlas- ja kalliskivikaarti-
dega.  Helistage 900 1727 ja valige 
8. Vastan teile 24/7.
Ennustaja Mari-Liis

See võib olla hea  
võimalus just Sulle,
ärikliendihaldur!

Kui Sa tunned, et Sul on tahtmist teha midagi uut ja unikaalset Eesti  
pangandusturul, siis tule ja ühine meie energilise ning asjaliku meeskonnaga!

Seoses ettevõtte kasvuga otsime Coop Panga töökasse ja sõbralikku Tartu ja Rakvere 
kontorisse ärikliendihaldureid, kelle peamised tööülesanded on igapäevapangandus-
toodete proaktiivne müük, uute kliendisuhete loomine ning kliendisuhete haldamine, 
sh pangaprogrammides toimingute teostamine.
 

Ootame Sind oma meeskonda, kui:
• Sul on eelnev töökogemus panganduse alal (kasuks tuleb kogemus äriklientidega);
• Sul on oskus planeerida oma tööprotsesse, sh oskus hankida ja kasutada erinevat  
 informatsiooni kliendisuhete loomiseks ja hoidmiseks;
• Sa oled täpne ja tagad kvaliteetse tulemuse;
• Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendus- ja suhtlemisoskus;
• Sulle meeldib töötada meeskonnas ja oled valmis võtma vastutust oma    
 töötulemuste eest;
• Sul on väga hea eesti keele oskus ning hea vene ja inglise keele oskus.

Kui Sa oled võimekas ja teotahteline, siis meie seisame hea selle eest, et Sind võtab vastu 
sõbralik ja professionaalne meeskond, kellega koos teha teistmoodi pangandust. Meie 
juba teame, et Coop Pangas töötades saad Sa osa põnevatest tööalastest väljakutsetest, 
enesearengu võimalustest ning kõikidest tööandja soodustustest.

Coop Pank on uus, Eesti kapitalil põhinev pank, mille uudne ärimudel ühendab  
panganduse ja jaekaubanduse jõud. Soovime teha asju teistmoodi, et pakkuda klientidele 
positiivseid üllatusi muidu staatiliseks muutunud pangandusturul. Meie klientideks on nii 
eraisikud kui ka ettevõtted, kellele oleme head ja usaldusväärsed panganduspartnerid.

Saada meile oma CV ja kaaskiri koos palgasooviga hiljemalt 25. juuniks 
personal@cooppank.ee.

Lisainfo: 664 0700


