
SOULTEAM ON GRUPP SARNASELT MÕTLEVAID JA TEGUTSEVAID INIMESI,  
KELLE SUURIMAKS KIREKS ON SÜNDMUSTE KORRALDAMINE JA ÜRITUSTURUNDUS

Soulteam on sündmusturundusagentuur, mis on tegutsenud aastast 2012. Selle aja jooksul oleme organiseerinud  
üle 300 erineva sündmuse ja rõõmustanud seeläbi rohkem kui 75 000 inimest.

Otsime enda meeskonda 

SÄRAVAT SÜNDMUSKORRALDUSE 
PROJEKTIJUHTI 

Meile on oluline, milline oled professionaalina, kuid meile on olulisem, 
milline oled inimesena!

• Soovime näha Sinus energiat, headust ja hoolivust
• Oled inimeste inimene, kes väärtustab suhteid ning oskab neid luua ja hoida
• Soovid leida parimaid lahendusi ja pakkuda rõõmu inimestele enda ümber
• Oled aktiivne, positiivse suhtumise ja avatud meelega

Jagame ühiseid põhitõdesid
• Töö peab olema vabatahtlik ja orgaaniliselt kulgev. Teeme seda, mida naudime ja naudime seda, mida teeme 

- ka neid asju, mis esmapilgul ahvatlevad ei tundu
• Töödel on omad tähtajad ja seda põhjusega. Peame neist kinni. 
• Vastutame selle eest, mida teeme, aga me ei karda eksida ja abi küsida
• Me kuulame teineteist. Argumenteerime/arutame, et jõuda parima lahenduseni

Sinu teadmised ja oskused
• Suudad töötada edukalt nii iseseisvalt kui meeskonnas
• Oled valmis sündmusi läbi viies töötama ka õhtuti ja nädalavahetustel
• Oled kohusetundlik, hea pingetaluvusega ning oskad näha detaile
• Oled hands-on tüüpi inimene, kes ei pelga uusi kogemusi ning väljakutseid
• Oskad jääda rahulikuks ja leida lahendusi igas olukorras 
• Valdad suurepäraselt eesti ja inglise keelt nii kirjas kui kõnes
• Sulle meeldib üritusturundus ja sündmuste korraldamine
• Omad kõrgharidust
• Omad vähemalt 2 aastast sündmuste korraldamise kogemust

Soovime Sulle pakkuda
• Väga toetavat ja positiivset meeskonda, kus kõik on omad ja hoitud
• Suurepäraseid võimalusi teha ja luua uusi asju, kus piirid puuduvad
• Võimaluste piires vabadust oma töid ja tegemisi ise planeerida

Kui tundsid ennast ära, siis anna meile endast märku!
• Saada enda CV ja lühike kaaskiri teemal “Minu kogemused ja taipamised sündmuste korraldamisest” 

aadressile  team@soulteam.ee või kandideeri portaali CV.ee kaudu.  
• Kandideerimistähtaeg 13. aprill 2022

Lisainfo / team@soulteam.ee / +372 515 94 55
www.soulteam.ee 

EVENTS THAT MATTER

Me oleme alati nii teinud 
kehtib matemaatikas.

Teeme nii, nagu varem pole tehtud
kehtib üritusturunduses!


