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Värbamisvajaduse selgitamine

• Ametikoha 5 tähtsamat vastutusala (need, 

millega töötaja peaks suurema osa päevast 

tegelema, ärge ülehinnake väiksemaid 

ülesandeid)

• Milline haridus on selle töö tegemiseks 

hädavajalik, milline soovitav

• Milline kogemus on hädavajalik, mida suudame 

ise õpetada, kui kandidaadil on eeldused

• Selleks, et värvata õiget inimest, 

mõelge, kas peaks ehk latti allapoole laskma, 

ametinimetust muutma, tööülesandeid ümber 

jagama



Värbamisvajaduse selgitamine

Organisatsioonisiseste ressursside kasutamine

• tööülesannete ümberjagamine

• Talendijuhtimine, talentide reserv

• arenguprogrammides osalejad

• sisekonkurss



Olukord tööjõuturul

• Struktuurne ja regionaalne tööjõupuudus

• Kompetentside piiratus

• “Heade” töötajate nõudlus on suurem kui 
pakkumine  

• Küsitakse oskustele mittevastavat palka 

• Teatud valdkonnas kandideeritakse pigem 
välisturgudele 

• Üleostmisest tingitult on tööjõud kallis

• Töölt otsitakse “midagi enamat“

• Tööandjatel Eestis on sarnased  palgad, 
soodustused



Värbamise kavandamine ja meetodid

Eesmärk – saada kandideerima võimalikult suur 

hulk ootustele vastavaid kandidaate

• tööandja brändi kuvand

• kes on sihtgrupp?

• värbamiskanalid ja meetodid sõltuvad sihtgrupist



Levinumad värbamismeetodid

• Avalik konkurss

• Sihtotsing

• Otsepakkumine

• Andmebaasiotsing

• Värbamisfirma teenuse kasutamine

• Soovitajate kasutamine



Avaliku konkursi kanalid

• Organisatsiooni veebileht

• Internet - tööportaalid, LinkedIn, Facebook, 

Twitter, erialavaldkonna spetsialistide leheküljed, 

erialade listid (nt looduse list)

• Kõrgkoolide karjäärikeskused, erialade listid, 

vilistlaste listid

• Trükimeedia

• Televisioon, raadio, ühistransport jm



Valiku etapid

• Üldjuhul koosneb valik kandidaatide 
sõelumisest ehk esmasest valikust (tavaliselt 
CV-de alusel), tutvumis- ja 
hindamisvoorudest, taustauuringust ning 
lõplikust valikust

• Vajadus vastastikku sobivus kindlaks 
määrata – kandidaadi kohta võimalikult palju 
teada saada, et hinnata, kuivõrd ta oma 
olemasoleva kompetentsiga ja oma eeldustega 
on sobiv pakutava ametikoha tööülesannete 
täitmiseks



Valikumeetodid
Intervjuu erinevad vormid:

• rühmatööd, grupitööd, käitumuslikud ülesanded

• Tööülesanded, sh  ametikohal vajalikud spetsiifilised 
oskused 

• Kodutööd – sõltuvalt ametikohast

Testid (vaimse võimekuse test, psühholoogilised 
küsimustikud, keeletestid, arvutitestid jt)

Hindamiskeskus – kompleksne, sisaldab mitut 
elementi

NB! Kandidaatide võrdne kohtlemine



Taustauuring

Piiratud võimalused

• Küsida kandidaadi luba tagasiside küsimiseks/ 

saamiseks eelnevatest töökohtadest, 

koostööpartneritelt, klientidelt

• Vajadusel võtta kandidaadi allkiri

• E-kirjaga või telefoni teel

• Mõelda küsimused eelnevalt läbi  



Kohtumise (tööintervjuu) eesmärk

• Tööintervjuul hinnatakse kandidaate eelkõige 
kolme kriteeriumi alusel: 

• eeldused tööga toimetulekuks 

• valmisolek töö õnnestumise nimel pingutada, 
pühendumus

• eeldused lähtuda etteantud suundadest, 
kokkulepetest, normidest (juhitavus)

Tööandjat huvitavad tööotsija teadmised, oskused, 
kogemused ja eeldused, mis teda teistest 
kandidaatidest esile tõstavad 



Ennem kohtumist

Mõelda läbi ja leppida kokku:

• Osalejate rollid (mitu intervjueerijat on, kuidas 
rollid omavahel jagatud, kuidas sõnajärge üle 
antakse) – vältida võimuvõitlust ja vaidlusi

• Ajajaotus teemade käsitlemisel

• Alustamine, lõpetamine, vahekokkuvõtete 
tegemine 

• Sinatada või teietada?

• Märkmete tegemine



Küsimuste liigid
• Suletud küsimused – on etteantud vastusevariandiga

• Avatud küsimused – annab vastajale võimaluse 
teemat arendada

• Suunavad küsimused – annab vastajale teada ka 
oodatud vastuse

• Täpsustavad küsimused, näidete küsimine

NB!:

• Küsida üks küsimus korraga

• Andke aega vastamiseks – vaikuse talumine kohati 
raske

• Küsimused peavad olema sõnastatud arusaadavalt

• Vältige suunavaid küsimusi – sh küsija hakkab ise 
vastama



Vestluse juhtimine

• Eesmärgi hoidmine

• Huvi ja energiataseme hoidmine

• Detailide märkamine 

Kandidaatide eripärast lähtuvad jõupingutused

• Hajuvad kandidaadid

• Võimukad kandidaadid

• Jutukad, lobisevad kandidaadid

• Mittevastavad kandidaadid (kohtumise alguses 
ilmneb, et andnud ebatäpset infot enda kohta, 
käitumiserisus vms)

• Mitteverbaalsed märgid



Peale intervjuud

Soovitavalt kohe peale intervjuu(de) lõppu arutada 

läbi kandidaatide sobivus:

• Kuulutuses, ametijuhendis kirjeldatud 

tööülesanded ja sobivus

• Sobivus organisatsiooni, meeskonda

• Võrdlus teiste intervjueeritud kandidaatidega

• Otsuse tegemine, kellega minna edasi



Tagasiside andmine

• Tagasiside intervjuu käigus

• Tagasiside konkursi käigus erinevatel etappidel

• Tagasiside testide osas

Suuliselt või kirjalikult?



Mida tähele panna

Vead, mida saab vältida:

• Enda (või juhi) huvi ja entusiasmi puudumine

• Isiklike probleemide sissetoomine

• Puudulik ettevalmistus 

• Puudulik intervjueerimisoskus

• Rõhu asetamine palgaprobleemidele

• Unustamine, et igal konkursil on oma 
konkreetne eesmärk saada tööle teatud 
kompetentsidega inimene – kohtumised 
„huvitavate inimestega“

• Taustauuringu tegematajätmine



Tähtis!

Miks töötaja värbamise ja valiku protseduur nii 

oluline on

• tööintervjuu kestab tunni, tulemus võib kesta 

aastaid 

Valid kiiresti (pealiskaudselt) – kahetsed kaua!



Värbamise ja valiku efektiivsuse 

mõõdikud

• Rahaline kulu ja ajakulu konkursi kohta

• Värbamise ja valiku kiirus

• Otsingumeetodite edukus

• Hindamismeetodite ja hindajate tulemuslikkus

• Tööjõu voolavus

• Ametikohale valitud töötaja töötulemused, 
katseaja läbimine

• Sihtrühmade tagasiside tööandja mainele 



Tänan!


