
Hoolivus

Tegusate, loovate ja õnnelike 
inimeste linn. 
Tartu on nooruslik, nutikas, inspireeriv, kultuurne, 
looduslähedane ja turvaline linn.  



Tule ja koge seda ise! 

Euroopa kultuuripealinn  
Eesti 2024. aasta tippsündmus 
ning Tartu ja Lõuna-Eesti suurim 
ühine ettevõtmine pakub erilisi 
kultuurielamusi.

Avatud ja kaasav  
Oleme teist aastat järjest Eesti kõige 
avatum omavalitsus, meil on aus ja 
selge suhtlus ning läbipaistvad ja 
elanike osalusel tehtud otsused.

Roheline teerajaja  
Jätkusuutlikkus on meile oluline, Tartu 
valiti ainsana Eestis Euroopa Komisjoni 
missiooni „100 kliimaneutraalset ja 
tarka linna aastaks 2030“. 

Tervisest hooliv 
Tartu Linnavalitsus on Tervist 
Edendavate Töökohtade võrgustiku 
liige. Jagame oma kogemusi teistega 
ja võtame head praktikad kasutusse.  

Meie Tartu

Milliseid väärtusi me hindame? 

Milliseid lisandväärtusi pakume? 

Soovid praktikale?

Mõtled stipendiumile? 

Hoolivus

Aitame üksteist. 
Väärtustame koostööd ja 
igaühe panust. Otsime 
inimlikke lahendusi.

Kui eelnev sind kõnetab, siis liitu Tartu 
Linnavalitsuse uuendusmeelse meeskonnaga!

 Sporditoetus – lai valik erinevaid 
tervise- ja sporditeenuseid

 35 kalendripäeva põhipuhkust aastas.

 Töökoht Tartu südames – 90% Tartu 
linnavalitsuse töökohtadest asuvad 
Tartu Raekoja platsil või selle 
lähiümbruses.

 Viis "Saa terveks" päeva – hoolitseme 
sinu tervise eest.

 Paindlik töökorraldus – arvestame sinu 
vajadustega ja leiame koos sobiva 
lahenduse. 


Võta ühendust vastava osakonnaga või kirjuta konkreetsele inimesele, kelle 
juures tahaksid praktika sooritada. Kõik kontaktid on leitavad meie 
kodulehel. 



Kirjas jaga meiega järgnevat infot:
 sinu õppeasutu
 erial
 kursu
 praktika eesmär
 praktika pikkus (nii nädalates kui ka praktikapäev tundides
 eelistatud aeg praktika sooritamiseks. 

 

Võimalusel lisa juurde ka praktikajuhend, akadeemiline õiend ja oma CV. 



Juhul kui sa pole kindel, kellele kirjutada, siis võta ühendust meie 
töötajakogemuse juhi Kerttu Ahunaga meiliaadressil 
kerttu.ahuna@tartu.ee 



Praktika sooritamine sõltub Tartu Linnavalitsuse vajadustest ja 
võimalustest. 

Alates 2023. aastast annavad Tartu linn ja 
Tartu Ülikooli Sihtasutus koostöös välja 
Tartu Raefondi stipendiumi. 



Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli 
üliõpilasele õppetöö raames tehtud 
uurimustöö või kirjutatud essee eest, mis 
käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või 
linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO 
kestliku arengu eesmärkidega (UN SDG).  



Loe Raefondi stipendiumi 
kohta lähemalt! 

 Arenguvõimalused – toetame sinu 
motivatsiooni, töötahet ja arengut 
erinevate koolituste, konverentside jm 
kaudu.

 Ühisüritused – toetame 
meeskonnavaimu ja kasvatame seda 
õiget “meie” tunnet.

 Tähistame tööjuubeleid – hindame sinu 
panust ja tööstaaži.

 Märkame eraelulisi sündmusi – 
toetame ja tunnustame oma inimesi 
suurte elusündmuste puhul. 

Tarkus 
Oleme asjatundlikud ja 
õpihimulised. Arendame 
oma teadmisi ja oskusi ning 
rakendame neid.

Uuendusmeelsus

Oleme avatud ja 
uudishimulikud, julgeme 
proovida uusi lahendusi 
kartmata eksida.

Vaata avatud konkursse

tartu.ee
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