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• Otsin ehitustöölisi. Tel 5693 3673

• Otsin töömehi Soome. Tööva-
hendus. Tel 5646 7038

• Vajatakse abitöölist ehitusele. 
Tel 5463 9474

•  Pa ku m e  t ö ö d  p u h a s t u s -
teenindajatele Rakveres. Töö on 
osalise tööajaga ja graafi ku alusel. 
Kontakttel. 5259 495

• Otsin abilist majapidamis-
töödele Rakvere kesklinnas. Sobib 
ka põhitöö kõrvale või hakkajale 
pensionärile. Tööaeg ja tasu 
kokkuleppel. Helistage 5081 649

• Vajatakse mittealkohoolikust 
noort pensionäri  (mees), 
k e s  h o o l i t s e k s  k o d u  j a 
koduloomade eest. Tasuks 
elamine ning toit. Tel 5634 7360

• Viinistu rannaresto pakub 
suvehooajaks tööd kokkadele 
ja kelneritele-ettekandjatele. 
Ka n d i d e e r i m i s e k s  s a a d a 
sooviavaldus ja CV aadressile 
rannaresto@viinistu.ee või 
helista 53 736 446

• Kadrina Tristvere kohvik otsib 
oma kollekti ivi  kokka ning 
saaliteenindajat. Kandideerimine 
ja lisainfo tristvere@gmail.com ja 
5156451

• OÜ Rakveres vajab pagaritoodete 
pakkijat, osalise tööajaga, öötöö. 
Tel 5309 0357

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi 
aiamajade pakkijat, asukoht 
Rakveres Tootmise 6. Tel 5156 342

• Vinni Perekodu võtab tööle 
kasvatusala töötaja, kes vastab 
sotsiaalhoolekande seaduse 
§  123 lõige  ( l ) ,  (4)  või  (5) 
haridusnõuetele. Töö graafiku 
alusel kella 8:00 kuni 21:30. 
Peamisteks tööülesanneteks 
o n  l a s t e  k a s v a t a m i n e , 
järelevalve ja majapidamistööd. 
Kandidaadilt ootame väga head 
suhtlemisoskust, pingetaluvust, 
meeskonnatöö tahet ja nõutud 
dokumentide täitmist. Pakume 
mitmekülgset tööd, suurepärast 
töökeskkonda ja töötajasõbralikku 
kollektiivi. Töökoha asukoht on 
Vinni. Kandideerimiseks saatke CV 
aadressile: perekodu@vinnivald.
ee. CV saata kuni 17.06.2016. 
Täiendav info tööpäeviti tel: 
32 57387. Tööle asumise aeg 
1.08.2016. a

• Traus-Rak OÜ Rakveres vajab 
pagarit. Tel 5309 0357

PAKUN TÖÖD

Rakveres on praktikal 
neli noort Saksamaalt, 
Plöni Ametiõppekesku-
se Preetzi kolledžist. 
Sakslased peavad meie 
lapsi avatuks ja Eesti 
lasteasutustest räägi-
vad nad ülivõrdes.

Maris Marko

Rakvere Ametikoolil on tihe 
koostöövõrgustik ja aastate 
jooksul on Rakveres praktikal 
käinud palju välismaalasi. Li-
saks sellele käib siin ka vaba-
tahtlikke noori üle maailma. 
Nii polegi ime, et lapsed oota-
vad praktikante lausa õhina-
ga.
Seekord on praktikandid tul-
nud kolmeks nädalaks. Jenni-
fer Hansson ja Leonie Jöhnk 
töötavad Rakvere Sotsiaalkes-
kuse laste päevakeskuses 
ning Neele-Katharina Köhler 
ja Finn Lasse Sachau on abiks 
Kauri eralasteaias. Finn töö-
tab sõimerühmas ja Nee-
le-Katharina kõige vanemas 
rühmas. Noorte igapäevane 
põhitegevus on lastega män-

gimine.

Lapsed kutsusid
kohe mängima
Päevakeskuse lastega mängi-
takse eesti ja saksa mänge, 
viimaste seas on laste jaoks 
juba palju tuttavaid, sest va-
rasemad praktikandid on nei-
le ja päevakeskuse töötajatele 
juba üht-teist õpetanud.
Jenniferi ja Leonie’ sõnul on 
eestlased ja iseäranis lapsed 
väga avatud ja sõbralikud. 
“Lapsed on siin palju rahuli-
kumad ja vaiksemad, samas 
kui reegleid on vähem. Saksa-
maal ollakse palju rangemad, 
aga lapsed on lärmakamad.”
Ka Finn ja Neele-Katharina 
arvasid, et Eesti lapsed on 
avatumad kui Saksa lapsed. 
“Nad tulevad kohe ligi, võta-
vad käest kinni ja ütlevad, et 
hakkame mängima,” kiitis 
Neele-Katharina.
“Esimesel päeval, kui ma olin 
alles pool tundi lasteaias ol-
nud, tulid juba lapsed minu 
juurde ja tahtsid mängida,” 
imestas ka Finn.
Lasteaiaõpetaja Triin Liima 
reetis aga saladuse, et vane-
mad lausa õpetasid oma lapsi 
inglise keeles tervitama ja 

Saksa noored tulid Eestisse lastega mängima

oma nime ütlema.
Lapsed mäletasid veel ka eel-
mise aasta praktikanti ja oo-
tasid põnevusega oma uut 
mängukaaslast. “Mingit võõ-
rastamist ei olnud,” märkis 
õpetaja. Sõimerühma lapsed 
vajasid harjumiseks muidugi 
natuke rohkem aega, selles 
vanuses lapsed võivad olla pi-
sut pelglikumad.

Lasteaed nagu 
Pipi Pikksuka maja
Neele-Katharina on Eestis ju-
ba viiendat korda. “Siin on nii 
kena, ilus loodus, palju met-
sa, toredad inimesed,” ütles 
ta selgituseks. Kauri lasteaed 
hämmastas teda aga lausa 
esimesest silmapilgust. “Kui 
ma seda maja nägin, mõtle-
sin ma kõigepealt Pipi Pikk-
suka majale,” naeris ta. “Ka 
sees jätkusid üllatused. Ma 
polnud kunagi varem Wal-
dorf-lasteaias käinud ja see 
meeldib mulle väga.” Väike-

ses puust majas asuv loodus-
lähedane ja keskkonnasõbra-
lik lasteaed on just see, mida 
Neele-Katharina tahaks ka 
Saksamaale teha. Rohkelt kii-
dusõnu jätkus ka lasteaia loo-
vust arendavatele mänguas-
jadele, mis on tavapärastest 
valmistoodetest väga erine-
vad.
Finn rääkis, et tahaks oma tu-
leviku siduda just kõige väik-
semate lastega. “Mulle meel-
divad lapsed, tulevikus hak-
kan tööle 1-6 aasta vanuste 
lastega, nendega koos saab 
teha nii palju asju ja nad on 
väga avatud ja siirad.”
Kui Eestis võib meessoost las-
teaiaõpetajaid ilmselt ühe 
käe sõrmedel kokku lugeda, 
siis Saksamaal on neid kesk-
miselt üks lasteaia kohta. “Ma 
arvan, et meil on iga vanu-
seastme õpetajate seas mehi 
rohkem.“ Sakslased tõdesid, 
et lasteaiaõpetajate puhul on 
mõned vanemad siiski pisut 

umbusklikud, et kas mehed 
ikka saavad sellise tööga hak-
kama.

Aega leitakse ka 
Eestiga tutvumiseks
Lisaks tööle on saksa noortel 
olnud natuke aega ka Eestiga 
tutvuda, Rakveres on linnus 
üle vaadatud, eelmisel näda-
lal käidi Tallinnas ja kiiremad 
jõudsid isegi Helsingisse. 
“Käisime ka Võsul, vesi oli üs-
na soe, aga ujuma me siiski ei 
läinud. Ehk jõuame veel min-
na,” märkis Neele-Katharina, 
lisades, et tahaks ka Aqva mõ-
nud järele proovida. Ärasõit 
ootab ees 12. juunil, nii et 
jõutakse ka Rakvere linna-
päevadest osa saada.
Koju tagasi minnes lubasid 
noored kõigile öelda, et Eesti 
on suurepärane koht ja siia 
tasub kindlasti praktikale tul-
la.

Jennifer (paremal) ja Leonie kasutavad ilusat ilma, et võimalikult palju aega lastega õues veeta. 
Fotod: Maris Marko
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