
     

Tule kui Sind sütitavad mitmekesised kaasused ja dünaamiline keskkond! 

JURIST 

Eesti Energia õigusteenistuse liikmena on Sinu ülesandeks Enefit Energiatootmise õigusalane 

teenindamine. Sa töötad välja sõlmitavate lepingute ja muude õigusliku iseloomuga dokumentide 

projekte, annad nende kohta õigusliku hinnangu ja teed ettepanekuid, olles sealjuures lahendustele 

orienteeritud. Sa kaitsed ettevõtte huve õiguslikes küsimustes lepingueelsetel ja lepingu täitmise 

käigus toimuvatel läbirääkimistel. Vajadusel oled Sa valmis esindama ettevõtet kohtus ja teistes 

ametiasutustes.  

Tule meie meeskonda, kui: 

 Sul on õigusteaduse magistrikraad ja vähemalt 5-aastane töökogemus juristina 

 Sul on tehingute tegemise (sh piiriülesed tehingud) kogemus 

 Sul on põhjalikud teadmised riigihanke-, ehitus-, haldus-, menetlus- ja tsiviilõigusest. Oled 

varasemalt kokku puutunud EPC lepingutega. 

 Sul on suurepärane suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus 

 Sul on eesti keele oskus C1 tasemel ning valdad väga heal tasemel inglise ja vene keelt 

 Sa oled iseseisev, koostööle ja lahendustele orienteeritud, visa ning vastupidav 

Tule tööle just meile, sest meiega koos:  

 tegutsed Eestile strateegiliselt olulises valdkonnas ning lood väärtust, mis mõjutab iga Eesti 

elanikku 

 töötad koos valdkonna parimate tegijatega  

 saad anda isikliku panuse ettevõtte ja energeetika valdkonna arengusse ning näed oma töö 

tulemusi 

Eesti Energias Sinust sõltub! 

Töökoht asub Ida-Virumaal Auveres või Tallinnas, sh iganädalased komandeeringud (3-4 päeva 

nädalas)  Auverre.  

Tahad teada rohkem? 

Sinu küsimustele vastab värbamise ja järelkasvu spetsialist Triin Timm aadressil 

Triin.Timm@energia.ee või numbril 537 911 26.  

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja meie kodulehe, CV-Online või CV Keskuse kaudu hiljemalt 

14.02.2017. 

Eesti Energia on maailma suurim põlevkivienergeetika ettevõte. Oleme Eesti suurim ja hinnatuim tööandja. Meie erilisus ja 

tugevus on terviklikus väärtusahelas: põlevkivi kaevandamine; elektri, soojuse ja vedelkütuste tootmine; energia jaotamine 

ja müük; energia valdkonnaga seotud tehnoloogia arendus ja tootmine ning põlevkivialase oskusteabe eksport. Meil leiavad 

rakendust valdkonna tipptegijad. Ootame oma meeskonda juhte ja spetsialiste, kelle soov on panustada oma energiat 

ühiste eesmärkide saavutamisesse, tuues kasu nii ettevõttele, kliendile kui ka koostööpartnerile. 
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