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02 THE STATISTICS

However, that being said, it is becoming

increasingly obvious that our world is

developing an unhealthy attachment to it. 

Technology has some
wonderful benefits. We
use it almost every day. 

 

Oskuste festival „Noor meister 2018“ 

3.-4. mail 2018 

Eesti Näituste messikeskuses 

 

Pika traditsiooniga kutsemeistrivõistlused "Noor meister" on 

aastatega kasvanud ja arenenud suureks noortesündmuseks. 

Sellel aastal oleme selle nimetanud oskuste festivaliks "Noor meister 2018". 

Tänavune üritus keskendub noortele ning nende oskustele ja hobidele, millest 

tulevikus võib saada elukutse või hüppelaud iseseisvasse ellu. Toome kokku 

oskusõppe väljundid täna ja tulevikus, kutsekoolid, karjäärispetsialistid, 

erialaliidud ja Eesti kutsemeistrivõistlused 31 erialal ning suure 

hulga noori. 

 

 

Põhjused, miks just Sinu organisatsioon võiks olla kaasatud! 

          Tulge tutvustage oma organisatsiooni, et leida tulevikuks oskustega talente! 
          Saage oma organisatsiooniga osa suurest üritusest, mida külastavad tuhanded            
          noored! 
          Olge oma organisatsiooniga kutseharidusmaastikul pildil! 
          Pakkuge julgelt välja omapoolne lahendus meie üritusele – koos leiame  
          sobivaima tee tulemusliku koostööni! 

Meie infokanalid: 

Oskuste festivali „Noor meister 2018“ ametlik koduleht – 

www.noormeister.ee 

Oskuste festivali „Noor meister 2018“ ametlik fännileht – 

www.facebook.com/kutseharidus.ee 

 

Oskustega tulevikku!



Sponsori logo avaldamise võimalus sel juhul, kui logo on esitatud 
vektorfailina, kus tekstid on sees kurvitud (ai või trükikõlbuliku PDF-na) ja 

kaasa on pandud logo juurde kuuluvad fondid, mis on edastatud 
hiljemalt 15. märts 2018 e-mailile noor.meister@innove.ee
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                Ehituspuusepp                               Ehitusviimistleja 
                Elektrik                                             Elektroonik 
                Florist                                               Graafiline disainer 
                Hooldustöötaja                              Juuksur 
                IT Vabavara spetsialist                Keevitaja 
                IT Microsofti spetsialis                Keskkonnatehnika lukksepp 
                Kokk                                                  Kondiiter 
                Laotöötaja                                       Maastikuehitaja 
                Majutusteenindaja                       Mehhatroonik 
                Mööblitisler                                    Müüja-klienditeenindaja 
                Müügikorraldaja                           Müürsepp 
                Pagar                                                Plaatija 
                Puhastusteenindaja                     Restoraniteenindaja 
                Rätsep                                              Sekretär 
                Turismikorraldus                          Vastuvõtu administraator 
                Veebidisainer                                 Ärinduse spetsialist 

Eesti kutsemeistrivõistlused 31 erialal 

Oskustega tulevikku!




