
 

Kirjalik eksperdi nõusolek teenuses osalemiseks.  

Kirjalik nõusolek on e-kiri, mille ekspert on saatnud ettevõtte kontaktisikule (sama, kelle 
märkisite kontaktisikuks kandideerimisavalduses).  

Kui kandideerimisavaldus on täidetud ja ära saadetud, tuleb oma eksperdi kirjalik nõusolek 
saata eraldi e-kirjaga teenuse projektijuhi aadressil Anneli.Arm@eas.ee. NB! Eksperdi poolt 
saadetud kirjalik nõusolek tuleb e-kirjale lisada manusena (attachment). 

Kirja sisuks on punktid: 

1. Kinnitan, et olen teadlik ja nõus osalema ettevõtte …/kandideeriva ettevõtte nimi/…. 
eksperdina EASi rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenuses. 
 

2. Kinnitan, et olen tutvunud teenuse tingimustega ja minule seatud ülesannetega. 
 

3. Kinnitan, et vastan teenuses seatud tootearenduse- või ekspordivaldkonna eksperdile 
seatud miinimumnõuetele: 
• Miinimumnõuded tootearenduse eksperdile: Vähemalt 36 kuud töökogemust 

sihtturul (vastavalt ettevõtte valitud sihtturule) tootearenduse valdkonnas tootearenduse 
eksperdi, inseneri, arhitekti, disaineri, disainijuhi või muu toote arendusega otseselt 
seotud rollis, viimase 60 kuu jooksul tagasiulatuvalt alates ettevõtte teenusesse 
kinnitamisest. 
• Miinimumnõuded ekspordivaldkonna eksperdile: Vähemalt 36 kuud töökogemust 

sihtturul (vastavalt ettevõtte valitud sihtturule) ekspordi arendamisega seotud 
ametikohal (nt ekspordijuht, müügijuht vms), viimase 60 kuu jooksul tagasiulatuvalt 
alates ettevõtte teenusesse kinnitamisest. 
 

4. Kinnitan, et ma ei ole teenuse kasutamise ajal olla osaleva ettevõttega lepingulises suhtes 
ega tööta ettevõtte konsortsiumis. 

 

Kirja lõppu lisab ekspert oma nime ja kontaktandmed, et saaksime vajadusel eksperdiga 
ühendust võtta. 
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