
PRIA on Eesti Vabariigi Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. PRIA ülesandeks on riiklike toetuste ning 
Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste 
andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, 
nende andmete töötlemine ning analüüsimine.  
Meie missiooniks on toetada Eesti maaelu arengut. Kogu meie tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamisele maal. Meie 
töö kaugema tulemusena näeme, et elamine maal on võimalusterohke ning pakub kindlustunnet. 

 

KAUGSEIRE VALDKONNA PEASPETSIALIST 
(määratud ajaks) 
 
Töötamine ruumiandmete ja kaardiprogrammidega on põnev ja köitev? Otsime just sind! 
 
Peaspetsialisti töö sisuks kontrollibüroo kaugseire valdkonnas on digitaliseerimistööde teostamine, osalemine 
pindalatoetuste kontrolliprotsesside väljatöötamises ja parendamises, osalemine infosüsteemide arendamises ja 
testimises ning suhtlemine taotlejaga oma tööd puudutavates küsimustes.  
Töö käigus tuleb ette lähetusi Eesti piires.  
 
Otsime kandidaati, kes oleks töökas, avatud mõtlemisega, hea suhtleja, kiire õppimisvõimega, kes oskaks iseseisvalt 
töötada seadusandlike aktidega ning valmis iseseisvaks- ja meeskonnatööks. 
 
Edukal kandidaadil on ruumiandmete töötlemisega seotud töökogemus (näiteks QGIS, MapInfo vms), hea 
kontoritarkvara tundmine ning heal tasemel inglise keele oskus. Soovitav on omada ka B-kategooria juhilube. 
 
Omalt poolt pakume:  

 huvitavat, innovaatilist ja vastutusrikast tööd 
 kaasaegset töökeskkonda Tartu kesklinnas ja osalist kaugtöö tegemise võimalust  
 tööalast juhendamist 
 toredaid töökaaslasi 
 35 päeva põhipuhkust aastas 
 täiendavat motivatsioonipaketti, kust igaüks leiab endale midagi sobivat 

  
Kandideerimisavaldus ja CV palume saata aadressil konkurss@pria.ee. Kandideerimise tähtaeg on 11. aprill 2021. 
 
Väljavalituks osutunud kandidaatidega suhtleme helis ja pildis Skype vahendusel.  
Palume lisada kandideerimisavaldusele enda Skype konto. 
 
Konkursile dokumentide esitamisega loeme kandideerija nõustunuks, et dokumentides avaldatud isikuandmeid 
kasutab PRIA kandidaadi teenistuskohale sobivuse hindamiseks.  
Täpsem teave https://www.pria.ee/isikuandmete-tootlemine. 
 

Tööle asumise aeg:   juuni 2021 
Asukoht: Tähe 4, Tartu 51010/kodukontor 
Tööaeg:   täistööaeg (määratud ajaks, kuni lapsehoolduspuhkusel viibiva teenistuja naasmiseni) 
Pakutav palk: 1175 € (bruto) 
Ametikoha nimetus: otsetoetuste osakonna kontrollibüroo peaspetsialist 
Konkursi kontaktisik: Liisi Kase (värbamisspetsialist), konkurss@pria.ee, telefon 737 1343 
Töö sisu kohta annab 
infot:        

Kai Raudvere (kontrollibüroo kaugseire valdkonna juhtivspetsialist), 
Kai.Raudvere@pria.ee, telefon 5354 2962 
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