
Work in Estonia väärtuspakkumine ettevõtetele II -

Tugiteenused kogenud 
välisvärbajatele
Tööandja bränding 

Lisaks pidevale Eesti tutvustamisele atraktiivse elu- ja töökohana aitab Work in Estonia tuua rahvusvahelist 
tähelepanu ka siinsetele ettevõtetele, kes värbavad välisspetsialiste ning jagavad uudiseid, sõnumeid ja edulugusid, 
mis on meie sihtrühma jaoks asjakohased. Jagage oma uudiseid meie veebisaidil, sotsiaalmeedias, uudiskirjas või 
isegi meie Brasiilia turu jaoks mõeldud blogis, et rahvusvaheliste spetsialistide seas tähelepanu pälvida. Work in 
Estonia sotsiaalmeedia kanalite jälgijaskonnas on 73 000 inimest.

Töökuulutused 

Ettevõtted saavad avaldada oma töökuulutusi veebisaidil workinestonia.com, et tõsta nende nähtavust ja leida 
kvalifitseeritud kandidaate.

Work in Estonia veebilehte külastatakse aastas umbes 700 000 korda. Selle kaudu liigub originaalkuulutuste juurde 
aastas keskmiselt 192 000 inimest, mille tulemusena toimub umbes 25 000 täidetud taotlust aastas.

Töökuulutuste avaldamiseks on mitu võimalust. Esiteks kuvatakse CV Online’i, CV Keskuse, ja Euraxessese inglise 
keeles postitatud tööpakkumised automaatselt Work in Estonia lehel. Kui ettevõte aga ühtegi neist portaalidest ei 
kasuta, on võimalik: 

• Luua otsene ühendus oma ettevõtte tööpakkumiste lehe ja workinestonia.com vahel. Nii tõmmatakse 
uued kuulutused igal hommikul otse tööandja karjäärilehelt Work in Estonia tööpakkumiste portaali. Selle 
seadistamiseks võtke palun ühendust e-posti teel. 

• Saata meile e-posti teel link ettevõtte logo ja link tööpakkumisega ning Work in Estonia meeskond postitab selle käsitsi.

Kõneisiku roll 

Work in Estonia esineb üritustel ja osaleb avalikes aruteludes nii Eestis kui 
ka rahvusvaheliselt, et rõhutada ühiskonnas rahvusvahelise värbamise 
olulisust ja panust Eesti majandusse ning luua objektiivne ülevaade 
üldisest välisvärbamise hetkeolukorrast. Selleks:

• jälgime tähelepanelikult avalikku diskursust ja arutelusid, 
mis on seotud välisspetsialistide ja immigratsiooniga 
Eestis;

• lähtume oma väidetes faktidest, mis pärinevad 
asjakohastest uuringutest, olemasoleva 
info analüüsimisest ning partnerite ja Eesti 
tööandjate tagasisidest;

• olulistele teemadele tähelepanu juhtimiseks 

teeme koostööd avaliku ja erasektori 
partneritega, et Eesti ettevõtted saaksid turul 
puuduvat talenti hõlpsamalt värvata. 

https://medium.com/work-in-estonia
https://medium.com/work-in-estonia
https://www.workinestonia.com/latest-offers/
http://www.workinestonia.com/
mailto:employers%40workinestonia.com?subject=
mailto:employers%40workinestonia.com?subject=


Relocation guide

Töötajatega jagamiseks laadige alla või tellige füüsilised 
koopiaid meie “Relocation guide’ist”. Raamatus 
käsitletakse selliseid teemasid nagu Eestis elamiskoha 
leidmine, tervishoid, maksud ja igapäevaelu. Tegu on 
kasuliku tööriistaga ka kõigile tööandjatele, kes soovivad 
välisspetsialiste värvata ning nende sisseelamist toetada. 
Raamat on saadaval inglise ja vene keeles.

Eesti Rahvusvaheline Maja

International House of Estonia (IHE) on ühtne teenuskeskus 
Tallinnas, mis pakub olulisi konsultatsioone ja avaliku sektori 
teenuseid välisspetsialistidele ja kohalikele tööandjatele. 
Soovitame tööandjatel Rahvusvahelist Maja ka oma 
välisspetsialistidele tutvustada. Sealt saavad nad vajaduse 
korral abi vajalike dokumentide vormistamisel ning 
osaleda integratsiooniprotsessi toetavatel rühmaüritustel. 
Rahvusvahelise Maja olemasolu on välisspetsialisti jaoks 
sageli tõestuseks, et nad on tõepoolest riigis oodatud.

Üritused

Work in Estonia korraldab tööandjatele regulaarselt üritusi, et jagada olulist välisvärbamisega seotud teavet ning 
pakkuda Eesti personalispetsialistidele  võimalusi kogemuste vahetamiseks ja parimate praktikate jagamiseks. 
Veebiseminaride salvestused laaditakse üles ka Work in Estonia Youtube’i kanalile.

Uudiste, teadmiste ja kogemuste jagamine

Teeme tihedat koostööd oma avaliku ja erasektori partneritega, et tuua tööandjateni asjakohast teavet välisvärbamise 
kohta. Informeerituna püsimiseks soovitame kõigil tööandjatel: 

• Liituda Facebookis WiE HR kogukonnaga, et saada olulisi uudiseid Work in Estonialt ja meie 
partnerorganisatsioonidelt ning osaleda aruteludes rahvusvahelise värbamisega seotud teemadel.

• Liituda meie uudiskirjaga, et saada värskeid uudiseid tööandjatele otse oma postkasti.

https://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/relocation-guide/
https://workinestonia.com/internationalhouse/
https://www.youtube.com/channel/UCWVjpu-NkHTaQW1dNanFseA
https://www.youtube.com/channel/UCWVjpu-NkHTaQW1dNanFseA
https://www.facebook.com/groups/WiECommunity
https://workinestonia.sendsmaily.net/landing-pages/6cc14b9f-6d87-45b4-b749-8728bfcfc4bb/html/

