
 

 

Centralbaltic Job Ferry kasutusjuhend 
www.cbjobferry.eu 

 

 

  
Ülevaade: 

� Centralbaltic Job Ferry portaal on Eesti, Läti, Rootsi ja Soome partnerite koostöös alguse saanud 

rahvusvaheline projekt, millega edendatakse piiriüleseid õppe- ja töövõimalusi. 

� Projekti peaeesmärk on tihendada kõigi projektipiirkonna tööturuosaliste (Eesti, Läti, Rootsi ja 

Soome) koostööd, et toetada piiriülese tööturu arengut. 

� Portaali eesmärkide, partnerluspiirkondade ja projekti partnerite kohta saab üldteavet ülevalt 

menüüribalt. 

� Portaal on viiekeelne ning hõlmab nelja peamist sihtrühma ja teenust, mida kirjeldatakse 

rubriikides „Teave tööotsijale”, „Haridusvõimaluste otsijad”, „Tööandjad ja eksperdid” ning 

„Kvalifikatsiooni tunnustamine” (praegu arendamisel). 

� Portaali kasutaja näeb sihtrühma rubriigil klõpsates selle lühikirjeldust. Üksikasjalikumat teavet 

saab, kui klõpsata kirjelduse all olevale rohelisel kastil, rubriigis „Teave tööotsijale” näiteks juhisele 

„OTSI TÖÖPROFIILE”. 

� Pärast valiku tegemist avaneb uus lehekülg. Samamoodi saab toimida teiste sihtrühmade puhul!  
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See kasutusjuhend on mõeldud portaali sihtrühmadele. Kasutajatele kirjeldatakse 

siin tehnilisi mooduleid ja liideseid. Huvirühmad saavad ülevaate Centralbaltic Job 

Ferry pakutavatest teenustest ja koostöövõimalustest. 
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Teenused tööotsijale 

 

 

  
Teave tööotsijale: 

� Et leida tööprofiile, mis võiksid Sinu huvidega kõige paremini kattuda, vasta vasakul olevatele 

küsimustele sealsete valikvastuste ja rippmenüüde abil. 

� Kui klõpsad leitud tulemuste kastis kuvataval tööprofiilil, avaneb paremal selle täielik kirjeldus. Sul 

on võimalik profiiliga seotud infoväljad ühe klõpsuga avada või peita. Samuti võid vasakul valitud 

andmeid alati uuesti muuta – sel juhul avaneb leitud tulemuste kastis uus tööprofiilide loend. 
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Teenused õppevõimaluste otsijale 

 

  Teave õppevõimaluste otsijale: 

� Et leida õppe- ja koolitusvõimalusi, mis võiksid Sinu huvidega kõige paremini kattuda, vasta 

vasakul olevatele küsimustele sealsete valikvastuste ja rippmenüüde abil. 

� Enamik infoväljasid annab teavet õppega seotud küsimuste ja tingimuste, sh võimalike haridus- ja 

koolitusasutuste kohta. 
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Teenused tööandjale ja eksperdile 
 

 

 

  Teave tööandjale ja eksperdile: 

� Sobiva teabe leidmiseks on kaks võimalust:  

� Kiirotsing aitab väljasid automaatselt täita. Sisesta otsitava tööprofiili paar esimest tähte ja vali 

seejärel kuvatavast loendist Sulle sobiv variant. 

� Kui Sul ei õnnestu sobivat tööprofiili kiirotsinguga leida, klõpsa valikul „Täppisotsing”.  

Seejärel vasta valikvastustega küsimustele, et saada ülevaade olemasolevatest võimalustest (vaata 

näidet järgmisel lehel). 
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Teenused tööandjale ja eksperdile 
 

 

 

 

 

 

 

Teave tööandjale ja eksperdile: 

� Tööandjad (näiteks personalijuhid) või hariduseksperdid (näiteks volitatud asjatundjad või 

koolitusasutused) pääsevad ligi kõikidele tööprofiiliga seotud andmetele. 

� See funktsioon võimaldab kasutajatel saada täieliku ja üksikasjaliku ülevaate projektis osalevate 

riikide tööprofiilidest. 

� Personalijuhid või avalikus ja erasektoris pakutavat praktikat vahendavad ametnikud saavad 

kasutada portaali välisriigis töötamise soovide paremaks hindamiseks. 

� Portaal pakub head võimalust võrrelda välisriigi ja kodumaa tööprofiile ja kvalifikatsiooninõudeid 

(vaata näidet järgmisel lehel). 
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 Teenused tööandjale ja eksperdile 

 
� Kui oled kiir- või täppisotsingu abil endale sobiva tööprofiili välja valinud (näiteks „Õde (SE)”), klõpsa valikul 

„Märgi tööprofiilid, mida soovid võrrelda”. Sinu valitud tööprofiil lisatakse seejärel võrdlusnimekirja. 

�  Mine tagasi otsinguväljale ja sisesta järgmine tööprofiil, mida Sa tahaksid võrrelda. Klõpsa uuesti valikul „Märgi 
tööprofiilid, mida soovid võrrelda”. 
 

 
�  Korraga saad võrrelda kuni kolme tööprofiili. Kui oled oma valiku teinud, klõpsa nupul „Võrdle tööprofiile”. 

Seejärel avaneb uus aken võrdlusandmetega (vt allpool): 
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Üldteenused 

 

 

  

Üldteenused: 

� Igast valitud tööprofiilist on Sul võimalus luua PDF-fail (vaata näidet tööprofiili „Õde (SE)” kohta). 

Selleks tuleb lihtsalt klõpsata PDFi ikoonil. 

� Kui Sul on mõne tööprofiili sisu kohta märkusi või parandusettepanekuid, oled oodatud neid 

meiega jagama. Tagasiside andmiseks klõpsa lingil „Võta meiega ühendust”! 



  

 

9 

 
Üldteenused: PDF  
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 Teenused ja abi – Kuidas saada kasutajatoest abi? 

Teenused ja abi: 

� Portaali külastaja saab kasutajatoest soovitusi ja nõuandeid liikuvust käsitlevate õigusaktide, 

maksuküsimuste, kvalifikatsiooni tunnustamise (korra) kohta. Samuti leiab ta kasutajatoest 

juhiseid, kuidas kasutada portaali töövahendeid ja funktsioone. 

� Projektimeeskonnaga saab portaali külastaja suhelda kahel viisil: helistades või 

kontakteerumisvormi kasutades. 

� Meiega võib ühendust võtta ka erijuhtumite korral, näiteks kui tegu on mõne isikliku küsimusega, 

tarvidusega leida välismaalt kontaktisikuid või sooviga saada millegi kohta täpsemat teavet. 

� Soovi korral võivad huvirühmad saada portaali partneriks, et jagada oma teenuseid ja ideid meie 

meeskonnaga ning saada kasu tihedast partnerite võrgustikust. 

� Eraldi kasutajatuge pakume tööandjatele, kes on huvitatud oma ettevõtte reklaamimisest 

välismaise töö otsijatele, koolilõpetajatele ja asutustele. Kasutajatugi asub rubriigis „Teenused 

tööandjale”. 
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Kuidas saada portaali partneriks? 

 

Projekti partnerid ja rahastus: 

� Sul on võimalus portaali partnerina tasuta registreeruda ja reklaamida oma organisatsiooni logo 

või kontaktandmeid!  

� Sa saad end siduda mõne konkreetse tööprofiiliga ning teha ennast teatud erialade ja 

majandussektorite seas nähtavaks! 

� Sa võid hakata Centralbaltic Job Ferry koostööpartneriks ning vahetada meiega oma portaali või 

veebisaidi andmeid! 

� Sul on võimalik saada ligipääs meie portaalile ja hallata osa oma andmeid ise (näiteks büroo, 

asutuse, ülikooli, äriühingu nimel). 
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 Portaal ja halduskeskkond 

 

 

 

 

 

Portaal ja halduskeskkond: 

� Et pääseda halduskeskkonda, on Sul vaja isiklikke sisselogimisandmeid ja parooli. Nende 

saamiseks pöördu oma riigi projektipartneri poole. 

� Kui soovid heita pilgu portaali ülesehitusele ja andmeallikatele, võta meie meeskonnaga 

ühendust. 

� Sul on võimalik luua oma organisatsiooni profiil, seda hallata ja siduda see Sulle huvi pakkuvate 

tööprofiilidega (vaata järgmist lehekülge). Oma andmeid ja konfiguratsioone saad igal ajal tasuta 

muuta.  

� Sel viisil saad reklaamida oma organisatsiooni portaali teatud kasutajarühmadele. 
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Oma profiili haldamine ja valitud tööprofiilidega sidumine 
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Kuidas vahetada portaaliga andmeid? 

 

 

 

 

 

Kuidas vahetada portaaliga andmeid: 

� Vastastikune andmevahetus on üks võimalus teha Centralbaltic Job Ferryga koostööd. 

� Sul on võimalus avaldada süsteemis liideste (näiteks XML, iFrame) kaudu andmeid töökohtade, 

kutsehariduskursuste või täiendusõppevõimaluste kohta. 

� Centralbaltic Job Ferry kaudu saad võtta ühendust välismaiste organisatsioonide, tööandjate ja 

asutustega, laiendada oma võrgustikku ning leida partnereid, kes pakuvad samalaadset teenust. 
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Sinu arvamus loeb! 

 

 

 

 

Jaga oma arvamust meiega: 

� Soovime, et täidaksid meie veebiküsimustiku. Sinu tagasiside aitab meil portaali paremaks muuta. 

� Küsimustikus saad hinnata Centralbaltic Job Ferrys pakutavaid andmeid, selle kujundust, 

navigeerimisvõimalusi, kasutusmugavust, töövahendeid ja funktsioone.  

� Kui Sa oled huvitatud lisateenustest, soovid lisateavet või otsid uusi (võimalikke) 

koostööpartnereid, jaga meiega oma arvamust ja mõtteid. 
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Jälgi meid Facebookis! 

 

  
Jälgi meid Facebookis: 

� Ühine meie Facebooki kogukonnaga, et olla kursis CentralBaltic JobFerry viimaste sündmustega ja 

hoida silma peal meie liikmete hiljutistel aruteludel. 

� Samuti võid üles panna enda postitusi, osaleda töökohtade ja liikuvuse teemalistes aruteludes, 

jagada oma kogemusi ja nõuandeid ning algatada enda või oma organisatsiooni nimel 

mõttevahetusi.  
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Saada meile uudiseid ja telli meie uudiskiri! 

 

 

 

 

Telli meie uudiskiri: 

� Sa võid saata meile uudiseid või artikleid: tutvustada oma üritusi, avaldada teadaandeid ja 

viimaseid uudiseid, otsida kontakti sihtrühmadega jm. 

� Kui tellid meie uudiskirja, aitab see Sul olla kursis projekti viimaste muutustega, uute 

suundumuste ja sündmustega. 
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Tulevased plaanid ja teenused 

 

 

 

www.cbjobferry.eu  

Edasised plaanid ja tulevikuteenused: 

� Rohkem tööprofiile ja piirkondlikke kontakte, Facebooki kogukonna kasvatamine  

� Centralbaltic Job Ferry kaardid (geograafiline kaart organisatsioonide paiknemise kohta 

piirkonniti ja valdkonniti) 

� Otsimootori pidev optimeerimine (SEO), tõus edetabelites ja soliidne väljanägemine 

� Uued koostööpartnerid ja koostöö sarnaste võrgustike ning ettevõtmistega 

� Võta meiega ühendust, kui Sul on mõni äriidee, jätkusuutlikkust edendav mõte või kui Sa soovid 

osaleda projekti või portaali rahastamises või toetamises! 

� Kui soovid portaaliga koostööd teha või tegeled samalaadsete teenustega, siis helista meile või 

saada meile e-kiri! 


