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TÖÖ

Pakun tööd
Pakume tööd laomehele Tila 
külas (Tartu kesklinnast 9 km). 
Tööaeg esmaspäevast reedeni. 
Tel 744 1561.

EHITUS
Siseviimistlustööd, renoveeri-
mine, korterite remont, maalri-
tööd, lammutustööd.  
Tel 5564 9350,   
info@rohelineheakord.ee.

SÕIDUKID
Autode ost. Tel 5693 2565.

TEENUS
Kaardid ennustavad 24/7  
tel 900 1727.

Pottsepatööd. Tel 528 4106.

Torutööd. Tel 5595 1141.

KÜTE
30 cm ja 40 l: kuiv lepp, 2,80 €, 
kuiv kask 3,20 €. Alusel 
puidubrikett 960 kg, turbabri-
kett. Heledad pelletid 975 kg. 
Vedu tasuta. Tel 5373 3626.

Kuiv küte koju. Tel 5565 7810.

Täiskuiv puu. Tel 517 2205.

Otse tootjalt 6 ja 8 mm 
premium-pelletid, pakitud 
kandiline kasebrikett, pakitud 
kandiline turbabrikett, pakitud 
kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu.  Tel 506 8501.

MUUD
Diivaniparadiisi leiunurk – koht, 
kust leida uskumatult soodsate 
hindadega diivanilaudu, 
kummuteid, riiuleid, toole, 
lampe, maale jne. Tule juba täna 
vaatama aadressil Riia 136 
Tartus.

VANAVARA

Ostan vanu raamatuid, vaase, 
portselani, ehteid jm erinevat 
vanavara. Tel 5674 0610.

Ostan vanu raamatuid, maale, 
graafikat, münte, postkaarte, 
paberraha, mööblit, nõusid, 
märke jne. Tel 5829 9810.

TEATED

Aasta avamine
12. jaanuaril kell 12 raamatuko-
gude aasta avamine etteluge-

mistega Eesti kirjanike enim 
laenutatud teostest. Raekoja 
platsil loeb abilinnapea Lemmit 
Kaplinski ette katkendi Piret 
Raua lasteraamatust «Tobias ja 
teine B». Turuhoones loeb Ülo 
Treikelder linnaraamatukogust 
ette katkendi Mudlumi 
raamatust «Mitte ainult tädi 
Ellen» ja Ants Siim linnamuu-
seumist jutustab turuhoone 
ajaloost. Karlova-Ropka raama-
tukogus (Tehase 16) loevad 
Mudlumi raamatust «Mitte 
ainult tädi Ellen» ette katkendi 
Laili Jõgiaas ja Mairi Tempel 
Tartu linnaraamatukogust.

Memento
Head mementolased, Tartu 
vabastamise päeva tähistamise 
üritus toimub 14. jaanuaril kell 
12 Tähtvere pargis Tartu lahingu 
monumendi juures. Asetame 
pärjad ja süütame küünlad 
Tartu vabastajate mälestuseks.

Kuulutuste vastuvõtt E-R 9-17 (lõuna 13-13.30) Ülikooli 2a, Tartu (V korrus) | Tel 739 0397, e-post: kuulutus@postimees.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

• lõikelilled • potililled • pulmaseaded • 
 • matusepärjad • kullerteenus •

www.tartulilled.ee     Aardla 23 Tartu 
tel 742 7776, 522 4304, lilledtartus@gmail.com

E–R 7.30–19.30, L 9–19.30, P 9–16

Elva Vallavalitsus otsib oma meeskonda
KOMMUNIKATSIOONIJUHTI

Peamised tööülesanded:
• vallavalitsuse teadete ja pressiteadete koostamine ja elanikele
   olulise info edastamine
• vallavalitsuse sotsiaalmeediakanalite haldamine (Facebook, 
   Instagram, valla äpp, koduleht)
• valla infolehe väljaandmise eest vastutamine
• valla allasutuste ja vallavalitsuse ametnike nõustamine
   kommunikatsiooni teemadel

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (soovitavalt ajakirjanduse või kommunikatsiooni erialal)
• töökogemus kommunikatsiooni, turunduse või avalike suhete 
   valdkonnas
• oskused ja teadmised kommunikatsioonitehnoloogiast
• oskused ja teadmised videoloo ülesvõtmisest ja monteerimisest
• oskused ja teadmised turundus- ja reklaammaterjalide kujundamisest
• sotsiaalmeediakanalite haldamise ja  sisuloomise kogemus
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus nii eesti kui ka 
   inglise keeles

Meil on hea töötada, kuna pakume eneseteostusvõimalust koostööle 
orienteeritud meeskonnas, töiste eesmärkide saavutamiseks vajalikke 
koolitusi ning huvitavat ja vastutusrikast tööd.

Meie jaoks on oluline, et tunneksid end ära meie väärtustes:
avatud, nutikas, säästlik, kaasav.

Kandideerimiseks esita CV koos palgasoovi ja videotutvustusega, 
kus räägid enda parimatest isikuomadustest ja missuguseid 

võimalusi töökohal näed (kuni 2 min) hiljemalt 15.01.2022 
e-aadressile elva@elva.ee.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel  • Tööaeg: täistööaeg
Lisateavet annab abivallavanem Kertu Vuks, tel 5813 7086, 

kertu.vuks@elva.ee

Töökoha ametijuhend on leitav elva.ee/toopakkumised.

esitleb

Nele-Liis Vaiksoo sooloalbum 
„Valguses ja varjus“

Album on müügil kõikides Apollo kauplustes 
ja e-poes üle Eesti. Vaata lähemalt apollo.ee.

Leelo Tungla ajatud laulutekstid uues värskes kuues.

Pikenda oma lehetellimust – see on imelihtne!

TELLIMUST SAAB
PIKENDADA NII:

Helistades telefonile
666 2525

kohapeal
Meie klienditeenindustes

levi@postimees.ee
Kirjutades e-posti aadressile

tellimine.postimees.ee
Meie veebilehel
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