
ESA poolt pakutavad teadustöö ja tööalased 

programmid ning praktikavõimalused 

 

1. Teadustöö programmid: 

 

Research Fellowship on ESA järeldoktori programm, eelis antakse viimase 5 aasta jooksul 

doktorikraadi saanud kandidaatidele. 

• Konkursse pannakse jooksvalt ülesse tööportaali 

• Kandideerimiseks on vajalikud CV, motivatsioonikiri ja 5 lk pikkune teadustöö 

ettepanek 
 

ESA pakub omalt poolt: 

• Netopalk €3000 kuni €3800 

• Leping 2 aastaks, mida saab veel aasta võrra pikendada 

• Tasustatud puhkus 2.5 päeva kuus 

• Ümberpaigutuse toetus uude riiki kolimisel 

• Põhjalik tervisekindlustus ESA sotsiaalkindlustuse skeemi alt 

 

ESA Co-funded Research programmis toetab ESA uudseid kosmoseteemalisi doktori ja 

järeldoktori teadustöö tegevusi. 

• Täpne toetuse viis saab olla: 

o kaasrahastamine – ESA katab kuni 50% ja kuni €90 000 teadustöö kuludest 

doktorikraadil või järeldoktori uurimusel 

o ligipääs ESTEC-i laboratooriumitele 

o tehniline tugi – osaleja saab ligipääsu ESA ekspertidele, kellega arutada ja 

konsulteerida 

o osalejaid innustatakse kaasama ettevõtluse partnereid edasiseks koostööks 

• Kandideerimiseks tuleb teadustöö ettepanek esitada ESA Open Space Innovation 

Platvorm keskkonna kanalisse Open Discovery Channel 

• Ettepanekuid hinnatakse iga kuu ning väljavalitud tegevuste jaoks sõlmitakse leping 

ESA ja ülikooli vahel 

• Peamine hindamise kriteerium on teadustöö uudsus 

  

2. Tööalased programmid magistrikraadiga noortele: 

Young Graduate Trainees programm pakub töökogemust magistrikraadiga noortele täppis-, 

loodus-, ja sotsiaalteaduse, inseneeria, IT ja äri valdkondades. 

• Iga aasta veebruaris pannakse ESA tööportaali umbes 100 YGT tööpakkumist 

• Korraga saab kandideerida kuni kahele positsioonile, aga soovituslik on valida enda 

tausta ja huvidega kõige paremini sobiv üks positsioon 

• Kandideerimiseks vajalikud on CV ja motivatsioonikiri 
 

ESA pakub omalt poolt: 

• Netopalk €2300 kuni €2700 

• Leping 1 aastaks, mida saab veel ühe aasta võrra pikendada 

• Tasustatud puhkus 2.5 päeva kuus 

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Post_docs_Research_Fellowship
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/ESA_Co-funded_Research
https://ideas.esa.int/servlet/hype/IMT?documentTableId=45087648402429454&userAction=Browse&templateName=&documentId=d43f47acc4ff42c1a58d463ce4518622
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees


• Reisikulude toetus lepingu alguses ja lõpus 

• Ümberpaigutuse toetus uude riiki kolimisel 

• Põhjalik tervisekindlustus ESA sotsiaalkindlustuse skeemi alt 
 

Junior Professional Programme võtab tööle magistrikraadiga inimesed, kellel on 2-3 aastat 

erialast töökogemust. 

• Novembris pannakse ESA tööportaali 30 tööpakkumist; esimest korda algab 

programm novembris 2021, järgmised võimalused tulevad aastal 2025 

• Kandideerimiseks on vajalikud CV ja motivatsioonikiri 
 

ESA pakub omalt poolt: 

• Leping A1 tasemel 3 aastaks, mida saab pikendada tähtajatuks 

• Individuaalne arenguprogramm, mis hõlmab mitmeid koolitusi 

• Juhendamine ESA ekspertide poolt 

• Rotatsiooni skeem, mis võimaldab näha erinevaid ESA projekte ja protsesse 

erinevatest perspektiividest 

• Tasustatud puhkust 2.5 päeva kuus, lisaks 12 vaba tähtpäeva 

• Ümberpaigutuse pakett, reisi- ja kolimiskulude katmine 

• Põhjalik tervisekindlustus ESA sotsiaalkindlustuse skeemi alt 

 

3. Magistritudengitele: 

Student Internship on praktika võimalus magistriõpingute ajal inseneeria, teaduse, IT, äri- ja 

administratiivteenuste valdkondades. 

• Iga aasta novembris pannakse ESA tööportaali praktikakuulutused 

• Kandideerimiseks on vajalikud CV ja motivatsioonikiri 

• Praktika kestab 3 kuni 6 kuud 

• Toetus €300 kuni €600 kuus 
 

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Junior_Professional_Programme
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_Internships2

