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Kui kiirelt leiavad vilistlased 

79% leidsid kuni paari kuu jooksul kooli . 11 protsendil vastanutest

kauem kui aasta, mida on rohkem kui 2018. aastal (6%). otsinguid ei alustatud aga alles

suur osa vastajatest (59%) et tegi osaliselt juba kooli .

79% 11% 59%

kauem kui aasta.
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Missuguse kooli
leidsid kiiremini?



Enam kui 90% Tartu Tervis-

hoiu ja Tallinna

Tervishoiu

leidsid sobiva

paari kuu jooksul kooli

.

Samuti leidsid kiirelt 88%

Estonian Business School i ja

Tallinna

ning 86% Eesti Infotehno-

loogia (TalTech) ja

83% Tallinna

(TalTech) .

TOP 10 sekka

ka Sisekaitse-

akadeemia, Eesti Lennu-

akadeemia, Tallinna

ja Tartu .

71%

71%

77%

78%

83%

86%

88%

88%

93%

94%

Eesti Lennuakadeemia

Sisekaitseakadeemia

Estonian Business School
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Missugused 



Vastajatel paluti hinnata, kas

teadmised

ja oskused aitavad kaasa hea

leidmisele.

tunnevad

end enesekindlamalt

arhitektuuri- ja inseneri-

teaduste, farmaatsia ja

juhtimise erialadel

kellest olid

veendunud, et aitab

neil leida hea .

Ka enam kui 90%

tervise ja heaolu,

hariduse ning

erialadel olid

veendunud, et omandatavad

teadmised ja oskused on

hinnatud.

Keerulisemaks hindasid aga

leidmist vastajad, kes

nagu

riigi- ja poliitika-

teadused, sotsiaalteadused ja

loodusteadused.

92%

95%

96%

97%

98%

100%

100%

100%

Haridus

Tervis ja heaolu

Arhitektuur ja inseneriteadused

Farmaatsia
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Vaata ka uusi tervishoiusektori

https://www.cvkeskus.ee/toopakkumised-tervishoiu-sotsiaaltoo-valdkonnas?utm_source=UuringKorgkoolid19&utm_medium=Tervishoid


Tudengite brutopalgaootus p
1580 eurot 

, kus pakutav

palk on suurem kui 1580 eurot

https://www.cvkeskus.ee/joboffers.php?op=search&search_location=landingpage&ga_track=homepage&search%5Bkeyword%5D=&mobile_search%5Bkeyword%5D=&tmp_city=&tmp_cat=&tmp_city=&tmp_category=&search%5Bkeyword%5D=&search%5Bexpires_days%5D=&search%5Bjob_lang%5D=&search%5Bjob_minimumpay%5D=1580&search%5Bjob_maximumpay%5D=&search%5Bjob_currency%5D=EUR&search%5Bjob_salary%5D=3&utm_source=UuringKorgkoolid19&utm_medium=palk1580


Tudengite brutopalgaootus p

palgaootusega

sisenevad Estonian

Business School i

kes ootavad 2227-eurost

kuupalka. Enam kui 2000-

eurose kuupalgaga soovivad

minna ka Tallinna

tudengid.

Keskmisest

palgaootus on ka Eesti

Mainor

(1833 eurot),

Tallinna

(TalTech) (1718 eurot),

Tallinna Majanduskooli

(1633 eurot), Eesti

Lennuakadeemia (1593

eurot) ja Eesti

(1590 eurot) tudengitel.

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Lennuakadeemia

Tallinna Majanduskool

Estonian Business School

Kui suure brutopalga eest ollakse valmis p
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Vaata ka , kus palk

on suurem kui 1580 eurot

https://www.cvkeskus.ee/joboffers.php?op=search&search_location=landingpage&ga_track=homepage&search%5Bkeyword%5D=&mobile_search%5Bkeyword%5D=&tmp_city=&tmp_cat=&tmp_city=&tmp_category=&search%5Bkeyword%5D=&search%5Bexpires_days%5D=&search%5Bjob_lang%5D=&search%5Bjob_minimumpay%5D=1580&search%5Bjob_maximumpay%5D=&search%5Bjob_currency%5D=EUR&search%5Bjob_salary%5D=3&utm_source=UuringKorgkoolid19&utm_medium=palk1580


Uuringu metoodika ja vastajad

pingerida Eesti

suurima CVKeskus.ee

(www.cvkeskus.ee) poolt 2019. aasta

mai- ja juunikuus korraldatud

uuringust, mille oli

selgitada, missuguse kooli

on olnud leidmine lihtsam.

Uuringule vastas 2571

Eesti. 25,4% vastajatest olid uuringule

vastates Eesti

ja 74,6% vastajatest olid

uuringule vastamise ajaks

juba nud.

Lisainfo: info@cvkeskus.ee 

uued :

Tallinnas

Tartus

asukohad

http://www.cvkeskus.ee/
https://www.cvkeskus.ee/toopakkumised-tallinnas?utm_source=UuringKorgkoolid19&utm_medium=Tallinnas
https://www.cvkeskus.ee/toopakkumised-tartus?utm_source=UuringKorgkoolid19&utm_medium=Tartus
https://www.cvkeskus.ee/toopakkumised-asukohtades?utm_source=UuringKorgkoolid19&utm_medium=Asukohad

