
SA Aidu Veespordikeskus otsib tegevjuhti! 
 

Otsime algatusvõimelist ja arendusideedest pakatavat tegevjuhti-juhatuse liiget, kes 
aitaks üles ehitada tipptasemel veespordi- ja vabaajakeskuse Ida-Virumaal Aidus! 

  
 

Aastaks 2020 tegutseb Aidus kõrgtasemel veespordivõimalusi ning ainulaadseid 
aktiivseid külastuselamusi pakkuv spordi- ja turismisihtpunkt Aidu Veemaa. Tegemist 
on tehismaastikule endise põlevkivikarjääri alale rajatud unikaalse 
külastusatraktsiooniga, mis pakub suurepäraseid võimalusi nii tipptasemel 
rahvusvaheliste spordiürituste läbiviimiseks kui ka igale külastajale sobivaks 
aktiivseks ja seikluslikuks külastuselamuseks. Aidus Veemaal asuvad 
rahvusvahelistele nõutele vastav sõude- ja aerutamiskanal ning mitmekülgsed 
atraktsioonid erinevas vanusegrupis külastajatele. 

Tegevjuhi ametikoht pakub põnevat ja ainulaadset väljakutset. Edukale kandidaadile 
pakume: 

Ø Unikaalse rahvusvahelise spordi- ja turismiobjekti loomise ja arendamise 
võimalust; 

Ø Tähtajalist (5 a) juhatuse liikme ametikohta, töökohaks Lüganuse vald Ida-
Virumaal; 

Ø Motiveerivat ja tulemusest sõltuvat töötasu; 
Ø Isikliku auto kasutamise kompensatsiooni. 

Tegevjuhi ülesanded jagunevad kahte etappi: Aidu Veemaa käivitamise 
ettevalmistamise periood keskuse projekteerimis- ja ehitustööde ajal (2018. a) ning 
keskuse avamise ja tegevuse juhtimise periood ehitustööde valmimise järgselt (alates 
2019. a). Tegevjuhi peamised ülesanded on järgnevad: 

Ø Organisatsiooni juhtimine; 
Ø Aidu Veemaa väljaarendamise koordineerimine koostöös eraldi palgatud 

projektimeeskonnaga; 



Ø Äriplaani täiendamine ja plaani elluviimine, sh teenuste müügiplaani 
koostamine ja elluviimine. 2018. a suvehooajal aktiivse teenuste pakkumise 
käivitamine koostööpartnerite abiga laiendatud mahus. SA Aidu 
Veespordikeskuse varade kasutamise ja rendi korraldamine, sh hinnakirja ja 
laenutusprotsessi regulatsiooni väljatöötamine ning koostöös keskuse 
väljaarendamise projektijuhiga varustuse soetamise plaani koostamine; 

Ø Tulevikku suunatud müük ja keskuse kalenderplaani 2019+ koostamine, 
kokkulepete sõlmimine ürituste, laagrite jm tegevuste osas; 

Ø Koostööpartnerite leidmine ja võrgustiku loomine, selgete protsesside 
paikapanek koostööpartnerite kaasamise osas. Koostöölepingute 
ettevalmistamine, sõlmimine ja haldamine; 

Ø Teenuste turundusplaani koostamine ja elluviimine koostöös keskuse 
väljaarendamise projektijuhi ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusega. Suhtlemine 
avalikkusega, keskuse kuvandi loomine; 

Ø Võimaluse ja soovi korral väiksemas mahus kohapeal teenuste pakkumises 
kaasalöömine (giiditöö, retkede läbiviimine vms); 

Ø Alates 2019. aastast lisanduvad tegevjuhi töökohustuste hulka keskuse 
meeskonna loomine, personali värbamine ja koolitamine ning muud keskuse 
täies mahus käivitamiseks vajalikud arendustegevused. 

Nõudmised kandidaadile: 

Ø Vähemalt 5-aastane turundus- ja/või juhtimiskogemus ning kogemus ettevõtte, 
organisatsiooni ja/või arendussuuna eduka käivitamise ja juhtimisega; 

Ø Teadmised turismi- ja/või spordivaldkonnast; 
Ø Väga heal tasemel eesti, inglise ja vene keele oskus; 
Ø B-kategooria juhilubade olemasolu ning isikliku sõiduauto kasutamise 

võimalus; 
Ø Kasuks tuleb kogemus veespordi- ja turismiteenuste osutamisel; 
Ø Tööle asumise aeg 1.01.2018. 

Tegevjuhi ametikohale kandideerimiseks palume esitada CV koos motiveeritud 
kaaskirjaga hiljemalt 4.12.2017 kuupäevaks aadressile info@aidu.ee. Küsimuste 
tekkimisel ja täiendava informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust SA nõukogu 
esimehe Martin Ilumetsaga (tel: 510 7907, e-post: martin.ilumets@gmail.com). 


