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TÖÖ

Pakun tööd
Pakume tööd C-kat tagaluu-
giga jaotusveo autojuhile 
(algus Tartust, maakonna-
ringid). Info tel 5622 2745, 
e-post: cv@contrailer.ee.

Otsin tööd
Otsin praktikakohta  
raamatupidajana.  
Tel 5357 0456.

PÕLLUNDUS

Ost
Lääne põllumajandus
tehnikat. Tel 5462 0104.

Saksa virtsapütt.  
Tel 5616 8769.

Kõik Lääne ja MTZ 
traktorid. Tel 5609 6431.

EHITUS
Ehitus ja remonditööd 
vundamendist katuseni.  
Tel 529 2146, renoveh.ee.

Teostame katuse, 
fassaadi, üldehitustöid. 
Viimval OÜ. Tel 5554 8863.

Väikefirma teostab sise ja 
välisehitustöid.  
Tel 5806 8378.

SÕIDUKID
Autode kokkuost.  
Tel 553 3060.

Sõidukite ost.  
Tel 5384 9424.

KODU

Müüa sauna ja suitsu
ahjud. Tel 505 4355.

TEENUS

Ehitus, remondi ja 
viimist lustööd.  
Tel 507 2387.

Ehitus, remont, siseviimist
lus. Pikaajaline kogemus.  
Tel 5622 9840.

Elektritööd. Tel 505 5782.

Ennustusliin 900 3014,  
95 s/m.

Hekkide, viljapuude, 
põõsaste kevadine hool
duslõikus. Tel 524 0180, 
www.helmer.ee.

Kaardid ennustavad 24/7. 
Tel 900 1727.

Ohtlike puude asjalik  
langetamine, äravedu.  
Tel 506 6550.

Survepesu, fekaalivedu, 
rasvapüüdurite puhastus, 
liivapüüdurite puhastus, 
vee vedu, torustiku video
uuringud. Tel 558 8811, 
www.fekto.ee.

Vaibapesula (Riia 130, 
Tartu) ootab teid E–R  
kl 8.30–14. Tel 5840 2185.

Vedu jäätmejaama 10 €.  
Tel 5365 6075.

Veo, kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

Viljapuude lõikus ja kujun
damine. Tel 5688 5527.

Viljapuude lõikus ja okste 
äravedu. Tel 5860 1704, 
www.aedkorda.ee.

Ohtlike puude raie kutse-
tunnistuse ja tegevuskind-
lustusega arboristilt.  
Veebruaris hinnasula –25%. 
Tutvuge ka teiste teenuste-
ga: www.vikatimees.ee,  
tel 5666 7776.

KÜTE
Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuud Tartus.  
Tel 514 8309.

Kuivad ja toored puud.  
Tel 5330 8671.

Kuiv kaseklopp (28–29 cm) 
40 l 2 €, 60 l 3 €.  
Tel 5591 5281.

Kuiv kasepind 30, 40, 50 
cm. Vedu, tšekk.  
Tel 5594 7098.

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

Kuiv lepp 47 € rm.  
Tel 5330 0445.

Otse tootjalt puitbrikett al 
130 €, turbabrikett al 130 €, 
preemium pelletid al 190 €, 
pakitud kivisüsi al 230 €, 
kütteklotsid al 1,50 €,  
kaminapuud al 2,50 €, 
kütteladu24.ee. Vedu  
tel 506 8501.

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

VANAVARA
Raamatute, vanavara, 
kunsti ost. Tel 5649 5292.

Vanavara, kulla ja hõbeda 
kokkuost. J. Kuperjanovi 62, 
Tartu. Tel 5815 0312.

TEATED

Linnaraamatukogu teated
26. veebruaril kell 17.30 
Annelinna raamatukogus 
Toomas Jüriado reisimuljete 
õhtu «Kolm paika UNESCO 
maailmapärandi loendist: 
Nesviž, Mir ja Vilnius».
26. veebruaril kell 16 linna-
raamatukogu kohvikuruumis  
I korrusel Noorte pop-up  
kirjanduskohvik: juttu tuleb 
Krystal Sutherlandi 
raamatust «Peaaegu täielik 
halvimate õudusunenägude 
nimekiri».
27. veebruaril kell 16 linna-
raamatukogu kohvikuruumis  
I korrusel kirjanduskohvik: 
vaatluse all on prantsuse 
kirjaniku Jean Echenozi 
raamat «Jooks» Tšehhi legen-
daarsest pikamaajooksjast 
Emil Zátopekist. Külas on  
pikamaajooksja Raivo Alla.

 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  

Tel 521 9230, 515 9539
brikett@pkoliver.ee

www.pkoliver.ee

HIND koos KM 140 €/alus

MÜÜA
PUITBRIKETT

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. 

Postimehe teostusgruppi on tööle oodatud

   KÜLJENDAJA -
KUJUNDAJA

Sinu peamised ülesanded on Postimees Grupi paberlehe väljaannete 
küljendamine.

Ootame sind oma meeskonda, kui:
• sul on töökogemus paberlehe või ajakirja küljendajana ja/või haridus

kujundusvaldkonnas
• oled tehnoloogiliselt loov ja pakud nutikaid disainilahendusi
• märkad detaile, pead kinni lubadustest ja tähtaegadest
• tunned küljenduseks vajalikke programme (Adobe InDesign,

Photoshop ja Illustrator)

Meie pakume sulle huvitavat, vastutusrikast ja mitmekülgset tööd 
kaasaegses meediaorganisatsioonis koos toetavate ning professio-
naalsete kolleegidega, mitmeid soodustusi kultuurseks tegevuseks, 
sportimiseks ja puhkamiseks.

Töö asukoht: Tallinn, Tartu mnt 80
Tööaeg: täistööaeg graafiku alusel

Kandideerimiseks palume saata CV koos portfoolio ja motivatsioonikirjaga
hiljemalt 29. veebruariks aadressil hurma.kermas@postimeesgrupp.ee.
Lisainfot saab samalt e-posti aadressilt.

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.

Tartu Postimehe meeskonda
on oodatud julge ja loominguline

Sa sobid ametisse, kui oled uudishimulik, sul on tugev õiglustunne ja sa usud 
vaba ning professionaalse ajakirjanduse kaalukasse rolli, oskad ära tunda olulisi 
uudisteemasid ning oled valmis neid vahendama Tartu Postimehe paberlehes
ja veebis nii teksti, fotode kui videote kaudu.

Ootame sind oma meeskonda, kui:
• sa huvitud Tartus ja Tartumaal, aga ka mujal Eestis ja maailmas toimuvast
• sulle pakuvad huvi poliitika, majandus ja õigusloome
• sul on kõrgharidus või omandad seda
• sul on lai silmaring ja hea väljendusoskus nii kirjalikult kui suuliselt
• sa ei karda seista kaamera ees
• valdad väga heal tasemel eesti keelt nii kõnes kui kirjas ning sul on

ajakirjanduslike tekstide kirjutamise kogemus

Pakume sulle huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses meedia-
organisatsioonis toetavate ning kogenud kolleegidega, avara vaatega töökohta 
Tartu südalinnas, samuti mitut soodustust kultuurilisteks ja sportlikeks vaba
aja tegevusteks.

Töö asukoht: Ülikooli 2a, Tartu
Tööaeg: täistööaeg

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile
cv@postimeesgrupp.ee hiljemalt 8. märtsiks. Täpsemat infot töö kohta annab 
Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba (rannar.raba@postimees.ee).

AJAKIRJANIK


