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KINNISVARA

Ost
Ostan garaaži Tartusse.  
Tel 502 2212.

TÖÖ

Pakun tööd
Puratos Malt OÜ pakub tööd 
tehnoloog-operaatorile (töö 
vahetustega) ja tootmistööli-
sele. Ootame kandideerima 
nii mehi kui naisi, väljaõpe 
kohapeal. Pakume stabiilset 
töösuhet ja head töökesk-
konda. Asukoht: Kavandu 
küla, Tartumaa.  
Tel 5556 9650, e-post: 
andrei@estmalt.ee.

Otsin tööd
Kogenud mees teeb sise-
remondi ja ehitustöid (sh 
vannitoad). Ka maakonnas. 
Tel 5197 3544.

EHITUS

Killustik, kruus, liiv koos 
veoga. Kopplaaduri tööd.  
Tel 527 1324.

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük.  
Tel 5757 0202.

TEENUS

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

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

Hekkide ja viljapuude 
lõikus/kujundamine.  
Tel 5688 5527.

Kaardid ennustavad.  
Tel 900 1727. Vaata, kes  
on liinil: ennustus.ee.

Kaevetööd kopplaaduriga. 
Tel 5602 7200.

Ohtlike puude raie, äravedu, 
kändude freesimine.  
Tel 5666 7776,  
info@vikatimees.eu.

Prahibussi teenus, laadijad. 
Tel 5386 7377.

Vaibapesulas (Riia 130 Tartu) 
aasta lõpuni kõik hinnad 
–30%. Ootame teid E–R  
kl 8.30–14, muul ajal kokku-
leppel tel 5840 2185.

Ennustusliin 900 3014,  
95 s/m.

SÕIDUKID
Müüa uued Vallai sõidu-, 
pakiauto ning kerghaagise 
rehvid (13–18 tolli,  
25–45 €/tk). Tel 510 1219.

KÜTE

Aasta ringi kuivad kütteklot-
sid. Tel 511 3047.

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuud Tartus.  
Tel 514 8309.

Kasumetsa küttekontor. 
Erinevat sorti kvaliteetsed 
küttepuud veoga.  
Tel 529 2305, 734 9800,  
www.kasumetsa.ee.

Kuivad küttepuud.  
Tel 513 3756.

Kuiv küte koju.  
Tel 5565 7810.

Kuiv lepp 30 cm: 2,8 € võrk. 
Kuiv kask 30 cm: 3,2 € võrk. 
Tel 5691 9084.

Kuiv lepp. Tel 5330 0445.

Puitbrikett ja pellet.  
Info tel 511 9782.

Müüa 40-l võrkkottides  
kaminapuid (kask, lepp),  
kaminapuude jääke (60-l 
võrkkotis), alustel puitbriket-
ti (960 kg) ja pelletit  
(975 kg). Vedu. Tel 523 8503, 
433 3130.

Otse tootjalt pakitud 
kandiline puitbrikett (kask, 
al 170 €), pakitud turbabri-
kett (al 135 €), 6 ja 8 mm 
pellet (al 195 €), kivisüsi  
(25 kg kotis, 235 €/t), klotsid 
võrgus (2,5 €). Vedu.  
Tel 506 8501.

MUUD
Diivaniparadiisis on 
leiunurk, kus on palju usku-
matult soodsate hindadega 
diivaneid, vitriine, tugitoole, 
kummuteid, diivanilaudu.  
Tule juba täna vaatama 
aadressil Riia 136, Tartu.

TEATED
Jõgeva sügislaat 11. 
oktoobril kl 9–16 Jõgeva  
kultuurikeskuse juures.  
Info tel 5805 1915.

Sinu peamised tööülesanded on erinevate reklaamilahenduste aktiivne müük, 
mitmekülgsete müügiprojektide juhtimine, uute klientide leidmine, nende vajaduste 
selgitamine ja igapäevane nõustamine.

Ootame sind oma meeskonda, kui:
• oled meeskonnamängija ja tugeva enesedistsipliiniga
• sulle meeldib aktiivne suhtlus, argumenteerimine ja tuled toime ka pingelistes   
 olukordades
• sind huvitavad müük, reklaam ja turundus
• oled oma töös korrektne ja suudad ka ise tööd planeerida
• oled loov ja lahendustele orienteeritud

Omalt poolt pakume:
• põnevat ja vaheldusrikast tööd Pärnu või Tartu südalinna kontoris
• võimalust areneda koos professionaalse, teotahtelise ja tulemustele orienteeritud  
 meeskonnaga
• väärikat tasu tubli töö eest
• täiendkoolitusi ja võimalust osaleda erialastel üritustel
• erinevaid meeskonna- ja kliendiüritusi üle Eesti

Töö asukoht: Pärnu või Tartu
Tööaeg: täistööaeg

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri 13. oktoobriks aadressil 
cv@postimeesgrupp.ee. Lisainfot saab samalt e-posti aadressilt.

Meie maakonnaüksuse reklaamimüügi
meeskonda on oodatud ambitsioonikas

kelle põhitoodete portfelli kuuluvad väärikad
maakonnaväljaanded Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa
Teataja, Lõuna-Eesti Postimees, Tartu Postimees, Järva

Teataja ja Eesti suurim maamajanduslik väljaanne Maa Elu.
Lisaks huvitavad piirkondlikud eriprojektid.

REKLAAMIKONSULTANT

Postimees Grupp on võrsunud Eesti kõige vanemast ajalehest Postimees, mis loodi aastal 1857. Tänaseks kolmes riigis 
tegutsevasse meediakontserni 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 MyHitsi muusikakanal, raadiod Kuku, 
Elmar, MyHits, Narodnoje ja DFM, uudisteagentuur BNS, otsepostitus- ja kommertstrükiste tootmise ettevõte Target 
Master ning trükikoda Kroonpress. Lätis uudisteportaal TVNet ja uudisteagentuur ja meediamonitooring LETA, Leedus 
uudisteagentuur BNS ja uudisteportaal 15min.
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