
 
 

SA Kiusamisvaba Kool otsib 

kommunikatsiooni- ja turundusjuhti 
lapsehoolduspuhkusele suunduva  

tiimiliikme asendajaks 
 
SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks 
levitame Eestis teadus- ja tõenduspõhist kiusamise vähendamise programmi KiVa, aitame koole 

kiusamisvastaste meetmete kasutusele võtmisel ning tegeleme teadlikkuse tõstmisega kiusamise 
ning selle vähendamise ja ohjeldamise viisidest. Kool kooli haaval ja laps lapse haaval püüame 
vähendada kiusuohvrite arvu Eestis. Ning see on meil ka õnnestunud: koolid ja õppekohad, kes 

KiVa programmi rakendavad, näitavad aina väiksemat ohvrite hulka. Et oma sõnumit aina 
kaugemale viia ja kuuldavamaks teha nii koolidele, lapsevanematele kui ka koolipidajatele, 

samuti annetajatele, ettevõtjatest toetajatele ning ühiskonnale laiemalt, vajame inimest, kes 
aitaks meil juhtida ning ellu viia sihtasutuse kommunikatsiooni- ja turundustegevusi. 

 
Peamised tööülesanded: 

● kommunikatsiooni- ja turundustegevuste planeerimine; 
● suhtlemine ajakirjanduse, aga ka koolide ja koolipidajatega; 
● sihtasutuse infokanalite (koduleht, e-infokirjad, sotsiaalmeediakontod, blogi) 

haldamine ja sisuloome (koostöös tiimiga); 
● tekstide koostamine erinevate trükiste, reklaammaterjalide ja meediaväljaannete 

jaoks (koostöös tiimiga); 
● avalikkusele suunatud ürituste korraldamine; 
● fundraising ehk rahalise toetuse leidmine organisatsiooni eesmärkide 

saavutamiseks (koostöös tegevjuhi jt abilistega); 
● KiVa programmi sihtrühma laiendamine läbi arendustegevuste, st programmi 

vene keelde tõlkimise korraldamine ning kolmandale kooliastmele suunatud 
programmiosa eesti keelde tõlkimise korraldamine. 

 
Sobival kandidaadil on: 

● kõrgharidus kommunikatsiooni-, ajakirjanduse või turunduse valdkonnas; 
● erialane töökogemus; 
● algatusvõime, aja juhtimise ja planeerimisoskus ning täpsus; 
● hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas; 
● kõrgel tasemel eesti keele oskus ning heal tasemel inglise keele oskus. 

 
Kasuks tuleb huvi haridusvaldkonna vastu ning vene keele oskus. 
 
Pakume: 

● olulise missiooniga väljakutset võimaldada Eesti lastele turvaline, õnnelik koolipõlv; 
● võimalust Eesti ühiskonda teadlikumaks ja sõbralikumaks muuta; 
● väikest, aga kokkuhoidvat meeskonda; 
● paindlikku töökorraldust, sh kaugtöö võimalust; 
● töötasu 1400 eurot kuus (bruto), palgatõusu võimalusega tubli töö korral. 

 
Tegemist on lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamisega (tööd jagub kindlasti 
vähemalt kaheks aastaks!). Tööle asumise aeg 15. aprill 2019. Lisainfo saamiseks võta 
ühendust aadressil info@kiusamisvaba.ee või helista 56927288 (Merili). 
Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 4. märtsil 2019 aadressile 
info@kiusamisvaba.ee.  
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