
Julge mõtte ja selge keelega

AVALIKE SUHETE NÕUNIK
tule ja aita seista läbipaistva ning 

turvalise riigi eest!

“AKI-s ei hakka kunagi igav! Ma olen  
tänulik, et saan oma tööd nii suurel määral ise 

juhtida ning pidevalt uusi ideid katsetada.”
Maire Iro,

avalike suhete nõunik

AKI-s usaldame sind. Anname sulle 
vabaduse ja vastutuse olla enda tööaja 

ja -koha pealik. Tööta kasvõi teisest 
Eesti otsast, kui kodu kipub kontorist 

kaugele jääma.

TÖÖTA OMA KODUKOHAS

Puhanud ja terves kehas on krapsakas 
vaim, seetõttu saad lisaks 35 päeva 

kestvale puhkusele ka 5 tervisepäeva 
ning Stebby spordikompensatsiooni.

MÕNUS PIKK PUHKUS

AKI tiim on abivalmis, toetav ja avatud 
– üheskoos lahendatakse murekohti 

ning tähistatakse rõõme.

ÜHTEHOIDEV TÖÖPERE

Kui jah, siis saada oma elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga  
hiljemalt 30. oktoobriks e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga 

„AKI avalike suhete nõunik“ ning sobivuse korral oled peagi osa meie tiimist!
 
 

Katseajal pakume sulle brutopalka 2160 eurot.

Oled varem töötanud sarnasel ametikohal vähemalt kaks aastat? 
Oskad nii eesti kui ka inglise keelt kõrgtasemel?

Sul on kõrgharidus ajakirjanduse, kommunikatsiooni või avalike  
suhete erialal? Kasuks tulevad teadmised avaliku sektori toimimisest.

Sul on piisavalt otsustusjulgust ja oled omandanud prioriteetide 
seadmise oskuse?

Iseloomustad end kui suhtlemis- ja koostööaldist ning 
kohusetundlikku tiimiliiget, kes enda aega ise planeerida oskab?

Töö Andmekaitse Inspektsioonis on ainulaadselt mitmekülgne, sest 
isikuandmed on kõikjal ning meie valve all on ka avaliku sektori teabe 

kättesaadavus. Meie töölauale jõuavad küsimused igast eluvaldkonnast, 
jäätmetest tehisintellektini.  

 
AKI-s on sul võimalus iga päev oma ideid ellu viia ja  

erialaselt areneda. Usaldame sinu hoolde teavitustööga seotud projektide 
juhtimise, kommunikatsiooni planeerimise ning elluviimise. Aitad meil hoida 

häid suhteid meediaga, toetad meie ametnikke avalikel esinemistel ning 
jälgid inspektsiooni tegevusvaldkondadega seotud uudisvoogu.

Kujundad meiega koos AKI mainet ja edendad koostööd nii siseriiklikul  
kui ka rahvusvahelisel tasandil. Saad kaasa lüüa ürituste korraldamisel ja 

anda oma panuse teabematerjalide ettevalmistamisse, artiklite  
kirjutamisse ja levitamisse.

Tegemist on tähtajalise ametikohaga.


