
  
  

 
 

Tartumaa toiduvõrgustik otsib koordinaatorit Tartumaa toidupiirkonna arendamiseks 

ja toidustrateegia elluviimiseks  

 

Tartumaa toidupiirkonna visioon aastaks 2030 

 

Tartumaa on tuntud toidupiirkond Eestis ja Euroopas. Avaliku ja erasektori toitlustajad 

kasutavad valdavas osas kohalikku toorainet. Tartumaa toidu tootmine, töötlemine ja 

pakkumine paistab silma teaduspõhisuse ja innovaatilisuse poolest. Tartumaa elanikud 

väärtustavad tervislikku ja kohalikku toitu, toiduvaldkonnas tegutsevad eripärased ja 

mitmekülgsed ettevõtted ja organisatsioonid. Toiduvaldkonna koostöövõrgustik toimib 

tõhusalt, hõlmates kõiki sektoreid ja nii tootjaid, toitlustajaid kui tarbijaid. 

 

Tartumaa Arendusselts otsib meeskonnaliiget, kes omab tahet ja suutlikkust Tartumaa 

toidupiirkond selle visiooni täitumiseni viia.  

 

TARTUMAA TOIDUKOORDINAATORI peamisteks ülesanneteks on: 

● Tartumaa toidupiirkonna arendamine Eesti ja Euroopa toidupiirkonnaks; 

● Tartumaa toidustrateegia ja tegevuskava elluviimine; 

● toiduvõrgustiku tegevuste koordineerimine ja partnerlussuhete juhtimine; 

● toiduvaldkonna info süsteemne kaardistamine ning koostöö- ja infoplatvormi 

arendamine ja haldamine; 

● regulaarse infovahetuse, koosolekute, ühisürituste, seminaride, koolituste jms 

läbiviimine; 

● uute turustuskanalite ja müügipunktide loomise ja olemasolevate edasiarendamise 

toetamine; 

● Tartumaa toiduvaldkonna brändi loomise ja ühisturundustegevuste elluviimise 

koordineerimine; 

● koostöö edendamine teadus- ja arendusasutustega innovatsioonivõimekuse 

suurendamiseks toiduvaldkonnas; 

● uuenduslike toiduvaldkonna projektide (sh rahvusvaheliste projektide) elluviimine; 

● kohalikku ja tervislikku toitu väärtustavate konkursside, kampaaniate jms 

korraldamine; 

● kaubanduskettide kaasamine Tartumaa toidu tutvustamisel; 

● erinevatest programmidest rahastuse taotlemine, projektide juhtimine ja aruandlus.  

 

Edukal kandidaadil on: 

● huvi kohaliku toidu ja Tartumaa arendamise vastu; 

● võrgustikutöö kogemus, suurepärane meeskonnatööoskus ja erinevate osapoolte 

kaasamisoskus; 

● varasem kogemus kohaliku toidu edendamisel; 

● varasem koostööprojektide juhtimise kogemus; 

● suurepärane algatus- ja analüüsivõime; 

● väga hea eesti ja inglise keele oskus. 

 

Pakume: 

● võimalust panustada Tartumaa arengusse; 

● mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi (koolitused, rahvusvaheline koostöö, 

arendustegevus); 



  
  

 
 

● motiveerivat töötasu. 

 

Tööaeg: täistööaeg 

Tööle asumise aeg: mai 2022 

 

CV koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga palume saata märgusõnaga "Tartumaa 

toidukoordinaator" hiljemalt 20. aprilliks e-posti aadressile kaisa@tas.ee. 

 

Rohkem infot Tartumaa toiduvõrgustiku ja -strateegia kohta leiab siit 

https://www.tas.ee/arendustegevus/tartumaa-toidupiirkond/ 

 

Kontaktinfo: 

Kristiina Tammets 

Tartumaa Arendusselts 

+372 5340 9873, kristiina@tas.ee, www.tas.ee 
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