
DD StratLab on DD sihtasutuse strateegia- ja juhtimiskonsultatsiooni osa.

Osakond: DD StratLab

DD StratLab disainib ning viib läbi strateegialoome protsesse ühiskondliku missiooniga avaliku-
ja kolmanda sektori organisatsioonidele, kel on soov mõelda strateegiliselt ja saavutada oma
tegevusega suuremat positiivset mõju. Peamiselt töötame arengukavade ja strateegiate
loomisega, kuid osaleme ka riigihangetel ning rahvusvahelistes projektides. Peamised teemad on
keskkonnahoid, huviharidus, kohalikud omavalitsused, avatud valitsemine.

Roll: Konsultant

Otsime enda tiimi inimest, kes muretseb eelkõige ühiskondlike teemade pärast – haridus,
keskkond, kultuur, tervishoid – ja üldse kõik muu, mis kuulub “maailmaparandamise”
kategooriasse. Vaata mõningaid meie varasematest töödest siin.

Kandidaat: Ootused ja võimalused

Ootused kandidaadile:

Sügavat huvi strateegia, juhtimise ja organisatsioonide arendamise vastu. Ja kui me ütleme “sügav”,
siis me mõtleme seda - ole valmis eksprompt aruteludeks strateegia ja juhtimise teemadel suvalisel
hetkel päevast.

Valmisolekut süveneda meie kliendiks olevate organisatsioonide hingeellu. Meie uhkuseks on meie
pühendumus oma klientidele - ükskõik kui suur või väike, me süveneme nende
muredesse-rõõmudesse ja asetame end nende kingadesse, et leida nende jaoks parimad plaanid ja
lahendused.

Mõningat varasemat juhtimiskogemust. Alustaval konsultandil ei pea olema suur juhtimiskogemus,
aga mõningane eestvedamise ja vastutamise kogemus peab olema. Oma protsessides anname nõu
juhipositsioonidel tegutsevatele inimestele. Seda on keeruline teha, kui Sa pole ise varem mõne
algatuse või organisatsiooni eest naha ja karvadega vastutanud.

https://stratlab.ee/en/
https://stratlab.ee/tood/


Kasuks tuleb varasem projektijuhtimise kogemus. Kuna strateegialoome protsessid eeldavad
tegevuste, ajakava, eelarve, partnerite ja protsesside haldamist, siis selle kõigega toime tulemiseks
oleks hea varasem kokkupuude projektijuhtimisega.

Valmisolekut töötada Tartu kontoris (vähemalt osa nädalast). Jah, me teame, et kaugtöö on
all-the-rage hetkel, aga me väga tahaksime oma väikesesse tiimi kedagi, kellega mõnusalt kontoris
aega veeta, koos nalja ja tööd teha, vähemalt suurema osa nädalast.

Pakume:
- 0.8-1.0 koormusega paindliku tööajaga tööd (on võimalik

kombineerida teiste osalise ajaga rollidega);
- tööd strateegialoome projektides, mis on põnevad, sisulised ja väljakutsuvad;
- oskuseid strateegialoome meetodeid ja tööriistu kasutada;
- oskuseid oma mõtteid hästi visualiseerida;
- võimalust rääkida kaasa StratLabi arengus (mh suunad, valikud, otsused jne);
- hubast kontorit Tartu kesklinnas (Raekoja plats 1);
- 2 korda aastas arenguvestlusi;
- organisatsioonisiseseid koolitusi aasta jooksul;
- erinevaid ühisüritusi ja sõbralikku kogukonda;
- igakülgset tuge ja nõustamist.

Antud rolli osas küsi lisaküsimusi:

Reelika (reelika@domusdorpatensis.org)

Kandideerimise tähtaeg:

05.10.2022

Kandideeri  ⟶

https://domusdorpatensis.org/et/tookohad/#rollid
mailto:reelika@domusdorpatensis.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMa5g3Jq_lJOW3OXUyNYbgjfNLeplG_cYgNpMen_soQUfJtQ/viewform

