
Inimene, kes on vähemalt kolm aastat olnud aktiivne vabatahtlik YFU Eestis ning soovib nüüd

teha sammu edasi. Sina saad olla noorte yfukate häälekandja, seista juhatuses noorte

vabatahtlike soovide ja vajaduste eest ja tuletada neile, kes igapäevaselt YFU sündmuste

korraldamisega kokku ei puutu, milline on ühe aktiivse yfuka reaalsus.  

YFU Eesti juhatus töötab meeskonnana, küsimused arutatakse ühiselt läbi ning otsused

võetakse vastu koos. Seda enam soovime, et juhatuses oleks esindatud erinevad pädevused,

sest ainult niimoodi saame olla kindlad, et otsused on õiged ja organisatsioon saab juhitud

vajalikku suunda.  

Keda me otsime? 

Aita YFU tugevamaks teha!  

Kevade 4a-1, 10137 Tallinn, Eesti

T: +372 56644978

yfu@yfu.ee | www.yfu.ee 

YFU EESTI 

YFU Eesti MTÜ otsib uusi juhatuse liikmeid 

Inimene, kellel on õigusteaduse taust ja kellel on tahe ning võimalus süveneda YFU Eesti

teemadesse. Sina saad anda nõu ja toetada YFU Eestit juriidilistes ning andmekaitsega seotud

küsimustes.  

Kui Sa oskad näha suurt pilti, tahad kaasa lüüa suurte protsesside kujundamisel ning

oled huvitatud panustama sellesse, et YFU Eestil oleks veel maailmamuutvam, mõjukam

ja professionaalsem, siis on meil Sulle väljakutse! 

Noorte häälekandja

Õigusekspert 

mailto:marit@yfu.ee


YFU Eesti juhatuse liikmena seisad hea rahvusvahelisse võrgustikku kuuluva, ühe Eesti suurima

noorteorganisatsiooni käekäigu eest. See on võimalus oma professionaalsete teadmiste ja

oskustega anda omalt poolt väike panus maailma muutmisse.

Juhatuse liikme kohustusteks on hoolida YFU Eestist ja organisatsiooni tulevikust, osaleda

keskmiselt kord kuus toimuvatel juhatuse koosolekutel ja toetada tegevjuhti oma

kompetentsivaldkonna teemades. Juhatuse liikmed valitakse YFU Eesti MTÜ üldkoosolekul

kaheks aastaks.  

Vedades eest rahvusvahelisse võrgustikku kuuluvat noorteorganisatsiooni saad lisaks enda

teadmiste jagamisele, palju uusi kogemusi organisatsiooni juhtimisest, lüüa kaasa

arendustegevuste planeerimises, arendada strateegilist mõtlemist ja aidata maailma

paremaks muuta. 

YFU Eestit esindab õigustoimingutes ja tema igapäevast tegevust juhib YFU Eesti juhatus. YFU

Eesti juhatuse liikmeks võivad kandideerida YFU Eesti tegevliikmed ning juhatuse koosseis

valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel. 

Ütle veelkord, miks peaks tulema ja mis kohustused ma endale sellega võtan?  

Kuidas kandideerida saab? 

Kuidas see kõik põhikirjas kirjeldatud on?  

Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisel, samuti oma kohustuste

täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel YFU Eestile süüliselt tekitatud kahju eest

solidaarselt. 

Kandideerimiseks tuleb YFU Eesti juhatusele esitada hiljemalt 5. novembriks 2021 järgmised

dokumendid: 

2.4.1 ühe YFU Eesti tegevliikme allkirjaga kandidaadi soovituskiri; 

2.4.2 vabas vormis elulugu; 

2.4.3 motivatsioonikiri. Motivatsioonikirja soovitav ülempikkus on kaks trükilehekülge. 

Täpsem info kadri@yfu.ee ning vajalikud dokumendid tuleb esitada hiljemalt

Meie poolt on sõbralikud kolleegid, võimalus osaleda koolitustel, mitmekeelne

koostöövõrgustik ja säravad vabatahtlikud. Tule ja muudame koos maailma oma koduks! 

Mis see YFU Eesti täpsemalt on? 

Loe lisa meie kodulehelt: www.yfu.ee  

5. novembriks. 
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