Ametikoht

JUHATAJA, sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna
Keskus (SEI Tallinn), juhatuse liige
Sihtasutus SEI (Stiftelsen The Stockholm Environment Institute) asukohaga Stockholmis koosneb neljast
keskusest: SEI Stockholm, SEI Asia, SEI Africa ja SEI Oxford.
SEI võrgustiku teised keskused SEI Tallinn, SEI US ja SEI York on juriidiliselt eraldiseisvad organisatsioonid SEI
võrgustikus, milles järgitakse SEI missiooni, visiooni ja strateegiat.
SEI Tallinn on registreeritud Eestis eraõigusliku sihtasutusena.
Ametisse nimetamine ja tulemuslikkuse hindamine
Keskuse juhataja valitakse ametisse SEI Tallinna nõukogu poolt neljaks aastaks. Ametiaega võib pikendada nelja
aasta kaupa, millele eelneb töö tulemuslikkuse hindamine SEI Tallinna nõukogu poolt.
Põhiülesanded
•

•
•
•
•

Algatada ja juhtida keskuses kõigi organisatsiooniliste, juhtimisalaste ja personaliga seotud küsimuste
planeerimist ning elluviimist kooskõlas SEI filosoofia, missiooni, strateegia ja eesmärkidega neid
toetamaks.
Vastutada keskuse finantsilise jätkusuutlikkuse ja haldussuutlikkuse eest.
Vastutada vajaliku teaduskompetentsi, juhtimis- ja halduspädevuse olemasolu eest keskuses.
Olla osa SEI rahvusvahelisest juhtimisfunktsioonist ning tagada optimaalne koostöö SEI peakorteri ning
teiste SEI keskuste vahel.
Aidata kaasa meeldiva ja toetava tööõhkkonna loomisele, mis väärtustab keskuse töötajate saavutusi.

Aruandlus
Juhataja annab aru SEI Tallinna nõukogule ja SEI tegevdirektorile.
Põhifunktsioonid ja vastutus
1.

Keskuse juhtimine. Juhib keskust ning vastutab personali üldise heaolu ja arengu eest. Juhib ja toetab
programmijuhte ning jälgib järjepidevalt nende professionaalset edukust ning arengut.

2.

Keskuse juhtimissüsteemi haldamine. Tagab keskuse tõhusa ja delegeeritud juhtimise, sh keskuse
juhtgrupi (Senior Management Team (SMT)) juhatamise; personali- ja organisatsioonilise juhtimise;
keskuse sise-eeskirjade arendamise ja rakendamise juhtimise; planeerimise, reguleerimise ja
aruandluse, järelevalve ja hindamise juhtimise.

3.

Värbamine, pädevuste arendamine ja personali juhtimine. Tagab vajaliku erialase pädevuse
olemasolu keskuses värbamise, personali arendamise ja koolitamise teel.

4.

Programmide, toodete ja teenuste arendamine, kättetoimetamise ja kvaliteedi kontroll. Jälgib
keskuse poolt pakutavate tööde ja teenuste arendamist, kujundamist, rakendamist ning
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kvaliteedikontrolli, sh õigeaegset reageerimist klientide ja asjaomaste sihtrühmade vajadustele ning
vastavust SEI Tallinna ja SEI poliitikale ja prioriteetidele.
5.

Kommunikatsioon ja partnerlussuhted. Tagab tõhusa sisemise ja välise teabevahetuse koos SEI
Talinna ja SEI kommunikatsioonijuhi ning -meeskonnaga; arendab kontakte ja suhteid partnerite ja
klientidega; suurendab SEI Tallinna ja SEI avalikku profiili arendades sidemeid ning kasutades vastavaid
massiteabevahendeid; osaleb seminaridel, koosolekutel ja konverentsidel edendamaks ja
tugevdamaks SEI-d ja selle keskuste võrgustikku; tihendab personali suhteid klientide / partneritega; ja
edendab, toetab ning suunab tihedat suhtlemist poliitikute ja otsusetegijatega.

6.

Rahastamisvõimaluste leidmine. Jälgib ja suunab rahastamisvõimaluste leidmise planeerimist ja
elluviimist, sealhulgas ressursivajaduste ja rahastamisallikate identifitseerimist, partneripõhiste
strateegiate arendamist ning pakkudes tuge rahastamistaotlustega seotud kolleegidele.

7.

SEI juhtimises osalemine. Osaleb SEI juhtgrupis (Management Team) ning teeb koostööd teiste SEI
keskuste ning teadusteemade juhtidega (SEI theme leadership) nii keskusepõhiste küsimuste kui
keskusteüleste taotluste, projektide, tegevuste ja kokkulepete osas. Koostab ja esitab iga-aastaseid
keskuse aruandeid ja tööplaane SEI Tallinna nõukogule, SEI nõukogule, SEI teaduskomiteele (Scientific
Advisory Committee) ning teisi SEI juhtkonna poolt nõutavaid aruandeid.

8.

Teadustöö ja / või projektijuhtimine. Juhataja arendab ja juhib ise ühte või mitut uurimisprojekti.

Kvalifitseerumine
• Väljapaistvad juhtimise, haldamise, organisatoorsed, avalikkusega suhtlemise, inimeste- ja
kultuuridevaheliste suhete ja võrgustike loomise oskused, sealhulgas vähemalt 10 aastane kogemus
teadmistepõhises organisatsioonis;
• Suur huvi ja kogemus personalijuhtimisel;
• Tugev teadustöö kogemus ja tugev rahvusvaheline maine aktiivse osalemisega rahvusvahelistes
teadus- ja professionaalsetes võrgustikes vähemalt ühes SEI strateegias keskse tähtsusega
teadusvaldkonnas;
• Kogemus ja saavutatud edu strateegilises rahastamisallikate leidmises;
• Kogemus poliitika ja valitsemise ning säästva arenguga seotud rahvusvahelises uurimistöös;
• Kogemused üleminekumajanduses, Läänemere regioonis ja Ida-Euroopa asjade arengus;
• Kogemus integreeritud teadmiste genereerimises ja teadust-poliitikat ühendavates initsiatiivides;
• Suurepärane suuline ja kirjalik inglise keele oskus, kasuks tuleb eesti keele oskus kõnes ja kirjas.
Muud keeleoskused on lisaväärtuseks.
Töötasu
Kuupalk
Avaldus
Konkursil osalemiseks palume saata ingliskeelne motivatsioonikiri märgusõnaga „Center Director: Tallinn“ koos
kandideerimisepõhjenduse, kolme soovitaja kontaktandmete ning CVga aadressile http://www.seiinternational.org/working-for-sei/current-recruitments/3074 lingilt „Apply Now“. Muul viisil laekunud avaldusi
ei arvestata.
Kontakt küsimuste korral:
Jakob Granit, SEI Tallinna nõukogu esimees, SEI asedirektor, SEI Stockholmi keskuse juhataja: jakob.granit@seiinternational.org; lisateave: http://sei-international.org/working-for-sei
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Magnus Bucht, SEI personalijuht: magnus.bucht@sei-international.org
Kaja Peterson, Säästva arengu programmijuht, SEI Tallinn: kaja.peterson@seit.ee; lisateave: http://www.seit.ee
Tööandja ja töökoht:
Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Lai tn. 34
10133 Tallinn
Tööle asumise aeg:
September 2015
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