Vastavalt Maailmapanga Põhja-Balti valijaskonna ametikohtade rotatsiooniskeemile kuulub Eestile valijaskonna
Washingtoni esinduses nõuniku koht alates 2018. a juulist

Kuulutame välja konkursi eesmärgiga leida

MAAILMAPANGA PÕHJA-BALTI VALIJASKONNA
NÕUNIK
kelle ülesanneteks on:
 Põhja-Balti valijaskonna (PBV – Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani, Eesti, Läti, Leedu) ühiste huvide edendamine
Maailmapangas. Valijaskonna prioriteedid on kujunenud aastate jooksul ning puudutavad muuhulgas
kliimamuutustega seotud tegevuste, üldise erasektori arendamise, kodanikualgatuse ning võrdõiguslikkuse
toetamist. PBV esindajate tegevuse eesmärk on tagada nendele väärtustele vastavate algatuste jõudmine
Maailmapanga nõukogu ette PBV huvidele vastaval kujul;
 PBV direktori ja asedirektori nõustamine ja valijaskonna esindamine Maailmapanga nõukogus ja selle
komiteedes. Siia kuulub töö direktorite nõukogule esitatavate dokumentidega nagu valijaskonna
ühisseisukohtade sõnastamine koostöös valijaskonna riikidega ja nende juhiste alusel. Kirjalike väljunditena
sõnavõtud ja aruanded toimunud aruteludest koos ettepanekutega jätkutegevusteks;
 PBV esinduse koordineeritud tegevuse kindlustamine. Nõunik peab olema võimeline esindama iseseisvalt PBV
prioriteete ning huve panga poliitika kujundamise protsessides ning suhtluses panga töötajaskonna ja
tippjuhtkonnaga;
 vastavalt PBV esinduse sisemisele tööjaotusele Maailmapanga erinevatel horisontaalsetel teemadel
seisukohtade kujundamine;
 otsida võimalusi Eesti ja Maailmapanga koostööks ning aidata kaasa nende võimaluste elluviimisele;
 vahendada asjakohaseid Maailmapanga analüüsitooteid rahandusministeeriumile ja teistele asjassepuutuvatele
ministeeriumitele.
Sobiv kandidaat:
 evib vähemalt 7 aastast töökogemust arengukoostöö, finantsinstitutsioonide või avaliku sektori rahanduse
valdkonnas.
 tunneb PBV Maailmapanga suunalist poliitikat, prioriteete ning ka Eesti ja Põhjamaade arengukoostöö poliitika
põhijooni.
 tunneb hästi globaalse arengukoostöö arhitektuuri ja rollijaotust ja omab kogemust EL koordinatsioonist ning
koostöökultuurist.
 omab kogemusi ja oskusi osalemiseks poliitika kujundamises ning otsustusprotsesside suunamisel
rahvusvahelises keskkonnas.
 oskab tulemuslikult töötada inglisekeelses väikeses meeskonnas.
 on väga hea inglise keele oskusega nii kõnes kui kirjas. Inglise ja eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel.
Nõunikult oodatakse operatiivset ja tulemuslikku inglisekeelsete aruannete ja seisukohtade kirjutamise oskust.
Inglise keele oskuse tõendamiseks palume esitada valikukomisjonile lõppvooru jõudvatel kandidaatidel
(kandidaadil) ka vastav tunnistus/tõend.
 omab magistrikraadile vastavat kvalifikatsiooni.
Lõppvooru kandidaate (kandidaati) hinnatakse vajadusel ka isiksusetestide abil.

Sobivale kandidaadile pakume:
 huvitavat, eneseteostust pakkuvat ning vastutusrikast tööd rahvusvahelises keskkonnas;
 lepinguperioodi pikkus: 2 aastat alates 2018. a suvest kuni 2020. a suveni võimaliku 1-aastase
pikendamisega vanemnõuniku ametikohal. Rahandusminister teeb ettepaneku eduka kandidaadi
ametisse nimetamiseks valijaskonna direktorile. Tööandja on Maailmapank;
 töökoha asukoht: Põhja-Balti valijaskonna esindus Maailmapanga peakontoris Washingtonis.

Kandideerimiseks saada oma motivatsioonikiri, CV ja essee (kuni 2 A4 inglise keeles) teemal: „ How can the World
Bank Group contribute to the G20 Compact for Africa initiative“ ning haridust tõendava dokumendi koopia ja Eesti
kodakondsust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 28.02.2018 Rahandusministeeriumi ühisosakonna
personalitalituse aadressil cv@fin.ee.

Lisainfo: Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross, marten.ross@fin.ee või
Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste suhete osakonnajuhataja Andres Kuningas, andres.kuningas@fin.ee .

