
 Tutvustame Eesti teaduse saavutusi ja võimalusi kogu maailmale –  
tule meie meeskonda ja aita sellele kaasa! 

 

Eesti Teadusagentuur võtab tööle 

RESEARCH IN ESTONIA TEGEVUSTE JUHI 
“Research in Estonia” eesmärgiks on suurendada ja hoida Eesti teaduse rahvusvahelist mainet 
ja soodustada väliskoostööd. Algatust koordineerib Eesti Teadusagentuur. Tegevused kestavad 
31. detsembrini 2020 ja neid kavandatakse pikendada 31. detsembrini 2022.  
 

Research in Estonia tegevuste juhi ülesandeks on 
 koostada Research in Estonia (RiE) tegevuskava ja eelarve ning viia need koos RiE turundus- ja kom-

munikatsioonispetsialistiga ellu; 
 korraldada koostööd huvigruppidega (ülikoolid, teadusasutused, ettevõtted, ministeeriumid jt); 
 korraldada Eesti teadust tutvustavaid üritusi Eestis ja välismaal; 
 koostada ja hallata infomaterjale ning avalikkusele ja RiE sihtrühmadele suunatud infot; 
 arendada ja hallata RiE veebiportaali (www.researchinestonia.eu) ja sotsiaalmeediakanaleid; 
 hankida inglise keelseid teadusuudiseid ja neid avaldada erinevates meediaväljaannetes; 
 valmistada ette Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise uuringuid ning analüüsida tulemusi. 

 

Edukas kandidaat 
 on magistrikraadile vastava kvalifikatsiooniga; 
 on vähemalt 3aastase töökogemusega projektijuhtimises ja turunduse või kommunikatsiooni alal; 
 tunneb hästi Eesti teadussüsteemi; 
 oskab planeerida ja juhtida protsesse ning juhtida inimesi; 
 valdab eesti ja inglise keelt väga heal tasemel; 
 tunneb Euroopa Liidu struktuurifondide rahastusnõudeid; 
 on vastutusvõimeline, kohusetundlik, uuenduslik ja valmis aegajalt töötama kõrge töökoormusega. 

Meie juures ootab mitmekülgne ja huvitav töö teaduskommunikatsiooni valdkonnas ning 
võimalus aidata kaasa Eesti teaduse tuntuse ja maine kasvule maailmas. Kõigile meie töötaja-
tele laieneb motivatsioonipakett (sh enesetäiendamise ning sportimisvõimalused) ja põhipuh-
kus 35 kalendripäeva aastas. 
Kandideerida palume CV-Online portaalis saates CV koos palgaootusega ja essee inglise kee-
les teemal „5 things that make Estonian research exceptional“ (pikkus max 400 sõna, *.doc for-
maadis). Kandideerimise tähtaeg on 28. juuli 2019. 
 

Lisainfot töö kohta annavad  RiE tegevuste juht Liis Livin, e-post liis.livin@etag.ee ja teaduse po-

pulariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk, e-post terje.tuisk@etag.ee. 
 

Töökoht asub Tartus ja tööle asumise aeg on augustis 2019. 
 

Soovitame tutvuda: „Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia 2016–2022“ 
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2013/11/Teadusagentuur_dokument_est.pdf 
 

www.etag.ee 
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