
Meie missiooniks on toetada Eesti maaelu arengut. Kogu meie tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamisele 
maal. Meie töö kaugema tulemusena näeme, et elamine maal on võimaluste rohke ning pakub kindlustunnet. 
 

JURIST 
 
Tule tee missiooniga põnevat ja mitmekülgset juristi tööd! 
 
Juristi töö põhisisuks on toetusmeetmeid reguleerivate õigusaktide menetlusõigusliku ja materiaalõigusliku 
õiguspärasuse tagamine PRIA tegevuses. Haldusaktide ja vaideotsuste koostamine, nõustamine nende 
koostamisel, PRIA esindamine koostöös uurimisorganite ja prokuratuuriga likvideerimis- ja 
pankrotimenetlustes ning kohtuvaidlustes. Samuti on juristi ülesandeks osaleda osakonna poolt 
korraldatavates koolitustegevustes koolitajana. 
 
Otsime oma meeskonda inimest, kes on analüüsi-, algatus- ning arenemisvõimeline, aga ka loov ja 
otsustusvõimeline. Sa peaksid kindlasti olema hea ajaplaneerija, meeskonnamängija ning täpne ja põhjalik 
probleemide lahendamisel. Erialaselt tunned sa haldusmenetlus-, sh vaidemenetlusõigust, 
halduskohtumenetlusõigust, karistusõigust ja tead Euroopa Liidu õiguse rakendamise eripära. 
 
Omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd, tööalast juhendamist, võimaluste piires paindlikku 
tööaega. Puhata saad 35 kalendripäeva aastas, lisaks anname Sulle 4 energiapäeva aastas. Meil on täiendav 
motivatsioonipakett, kust igaüks leiab endale midagi sobivat. Sind ootab töölaud Tartu kesklinnas asuvas 
kontoris, kuid soovi korral võid teha tööd ka kodukontorist. PRIAl on Kaugtöö Tegija märgis. 
 
Edukal kandidaadil on: akadeemiline juriidiline kõrgharidus magistritasemel või sellega võrdsustatud 
kvalifikatsioon, hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, sh erialakeele oskus. Vajalik on hea 
suhtlemisoskus ja valmidus õppida uusi asju. 
 
Kasuks tuleb: erialane enesetäiendamine, avaliku teenistuse kogemus ning ka teistes õigusvaldkondades 
kogemuse omamine. 
 
Kandideerimisavaldus ja CV palume saata aadressil konkurss@pria.ee.  
Kandideerimise tähtaeg on 31. august 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:  kokkuleppel 
Pakutav palk: sõltuvalt kogemustest ja oskustest 1900-2100 eurot (bruto) 
Konkursi kontaktisik: Liisi Kase (värbamisspetsialist), konkurss@pria.ee, telefon 737 1343 
Töö sisu kohta annab 
infot: 

Eva Rückenberg (kontrolliosakond),  Eva.Ruckenberg@pria.ee, telefon 504 1736 
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