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Ajutise kaitsega tööotsijad hariduse valdkonnas

Kuidas toetame Ukraina haridusvaldkonna inimesel leida tööd
• Uurime, mida täna klient Eesti tööturust teab ja vajadusel selgitame kliendile, kuidas Eestis töö
otsimine ja kandideerimine käib.

• Tutvustame, kuidas tööpakkumiste otsinguks kasutada veebilehitsejas automaattõlke
funktsiooni, sest hetkel on veel enamus infot meie tööpakkumistest eesti keeles.

• Tutvustame kliendile, kuidas meie kodulehel otsida tööpakkumisi.

Sisestades otsingusõna 'ukraina' kuvatakse tööpakkumised, kus tööandja on eraldi välja toonud,
et on valmis tööd pakkuma ukraina sõjapõgenikele.

• Räägime kliendile, et töökogemuse, oskuste ja töösoovide ja muu alusel kuvatakse

tema CV tööandjatele tööpakkumiste juures e-töötukassas ning tööandjad hakkavad sobivate
kandidaatidega ka ise ühendust võtma.

• Soovitame olla aktiivsed ja ise tööandjale tööpakkumises toodud kontaktidel vajalike
kandideerimisdokumentidega ühendust võtta.

Tööandja toetamine värbamistel
• E-töötukassat kasutavad ja tööpakkumisi vaatavad nii töötuna registreeritud kliendid, õppijad kui ka
töötavad inimesed.

• Töötukassa töövahendusportaali sisestatud tööpakkumine jõuab kiiresti kõigi sobivate kandidaatide
postkasti.

• Juba tööpakkumise sisestamisel näete sobivate kandidaatide arvu. Sellest lähtuvalt on võimalik kohe

tingimusi kohendada. Näiteks vajalikku keeleoskuse taset või kas kvalifikatsioonid on kohustuslikud või
soovituslikud jpm.
Süsteem soovitab, mida muuta või üle vaadata.

• Kui tööpakkumine on avaldatud, otsitakse automaatselt kandidaadid välja ja sorteeritakse nad
paremusjärjestuses.

• Aktiivne töövahendus toimub tööandjate ja töösoovijate kohtumistel värbamispäevadel.

Järgmised planeeritud värbamispäevad ja -kohad: 18.05 Tartu, 20.05 Viljandi, 23.05 Paide, 24.05 Tallinn.
Tööandjana osalemiseks võtke palun ühendust töötukassa tööandjate konsultantidega.

Rahvusvahelise kaitse saaja töötamise toetamiseks
• Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on valminud uus meetmete pakett ja hetkel ministeeriumi
poolt kooskõlastusringile saadetud. Rakendub hiljemalt 1. juunist.

• Välja töötatud fookusega ajutise kaitse saajatele, aga seda saab laiemalt taotleda tööandja
töötavale rahvusvahelise kaitse saajale.

• Meede koosneb:

- ühekordsest mentortasust, mille suurus on 75% alampalgast ehk 490 eurot – taotleda saab
tööle asumisest 4 kuu jooksul
- tööalase koolituse (sh eesti keele koolitus jm) kulude hüvitamisest kuni 2500 euro ulatuses –
taotleda saab tööle asumisest 1 aasta jooksul
- tõlketeenuse ja kvalifikatsiooni tõendamise kulude hüvitamisest kuni 500 euro ulatuses kokku –
taotleda saab tööle asumisest 1 aasta jooksul

