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KINNISVARA

Ost
Ostan 1–2toal korteri.  
Tel 5844 0230.

Ostan korteri Annelinnas, 
võib vajada remonti.  
Tel 5304 4243.

Üürile anda
3-toal ahiküttega korter. 
e-post: renate.ring@gmail.
com.

EHITUS

Müüa saunaahjud.  
Tel 505 4355.

Maalritööd. Tel 5562 0890.

Vannitoafirma renoveerib, 
ehitab uusi vannitube.  
Ka sise-, väliüldehitustööd. 
Tel 631 3330.

KOOLITUS

Väikelaevajuhi kursus Eesti 
Merekooli Tartu filiaalis. Re-
gistreerumine Soola 5, Tartu, 
tel 512 1190 ja 5557 5766, 
indrek.sarg@merekool.ee ja 
lembit.pold@merekool.ee.

TEENUS

Ehitustööd sees ja väljas. 
Tel 527 8197.

Ennustamine ja unenäod. 
Tel 900 2200, 900 5050.

Ennustusliin 900 3014,  
95 s/m.

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

Prahibussi teenus, laadijad. 
Tel 5386 7377.

Septikute paigaldus ja 
müük, sisetööd.  
Tel 5757 0202.

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

Torutööd. Tel 5595 1141.

Veo-, kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

PÕLLUNDUS

Ost
Salumaa OÜ puhastab 
puidust, võsast, lepast, 
vanadest oksahunnikutest 
teie põllud, kraavid, vanad 
äralõigatud metsad. 
Maksame kokkuleppel.  
Info tel 5637 9375.

KÜTE

Aasta ringi kuivad kütte-
klotsid + vedu. Tel 511 3047.

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuud Tartus.  
Tel 514 8309.

Kuiv lepp 30 cm: 2,5 € võrk. 
Kuiv kask 30 cm: 3 € võrk. 
Tel 5691 9084.

Kuiv lepp. Tel 511 3882.

Kuiv lepp. Tel   5330 0445.

Turbabrikett.ee,  
tel 5788 8729.

Müüa 3 m küttepuid (hall 
lepp, must lepp, kask) Jõge-
vamaal, Lõuna-Eestis kohale-
toomisega. Tel 5648 7816.

Müüa kuiv lõhutud lepp (40 
ja 50 cm), kohaletoomine al 
2,5 rm, Põlva- ja Tartumaal. 
Tel 507 2650.

Suur valik küttematerjale: 
kütteladu24.ee, tel 506 8501.

MUUD
Diivaniparadiisis on 
leiunurk, kus on palju  
supersoodsate hindadega 
diivaneid, söögitoole, 
tugitoole, kummuteid,  
diivanilaudu, sisustustooteid. 
Tule juba täna vaatama 
aadressil Riia 136, Tartu.

 Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa. Tel: 552 9369, 551 0131 
e-post: aiasober@aiasober.ee

 Telli nüüd ja saa istikud kätte mais õigel istutusajal.
Maksad siis, kui taimed käes!

 Iluaiandusliku istutusmaterjali 
väikehulgi ettetellimine 

e-poes: www.aiasober.ee  

Tervendaja Volli
vastuvõtt Tartus

28. jaanuaril
Eelinfo 

tel 558 9281

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 ning uudisteagentuur ja meediamonitooring LETA; Leedus 
uudisteagentuur BNS ja uudisteportaal 15min.

Meie Tartu telemarketingi- ja
klienditeenindusosakonda on oodatud

TELEMARKETINGI
KONSULTANT

Sinu peamine tööülesanne on Postimees Grupi toodete aktiivne müük.
Müüa on sul võimalus nii telefonitsi kui ka näost näkku erinevatel üritustel.
Lisaks ootame sinult initsiatiivi uute müügivõimaluste leidmiseks.

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

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, Ülikooli 2a
Tööaeg: täistööaeg või osaline tööaeg (0,75)

Kandideerimiseks palume saata CV motivatsioonikirjaga e-posti aadressile 
cv@postimeesgrupp.ee hiljemalt 21. jaanuariks märgusõnaga «Telemarketingi 
konsultant».
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Lihase-, liigese- ja närvivalude ning

lihasepingete ja peavalude leevendamine

 .Haava- ja teiste nahaprobleemide ning nohu ravi

Laserteraapia- ja massaažisalong
Tartu Teaduspargis


