



  










 

 

 



 

#JUHTKIRI

Hea lugeja!
Tööl veedab inimene väga suure osa oma ajast ning
seega on oluline, et see, mida tehakse, oleks ka pinget pakkuv ning huvitav. Tudengina, kellel ei ole veel
erialast töökogemust ning võib-olla napib ka teadmisi, võib töömaastikul jala ukse vahele saamine
üpris keeruline olla. Võti Tulevikku on karjääriüritus,
kus tudengid saavad endale huvipakkuvate firmade
esindajatega otse suhelda, luua hindamatu väärtusega kontakte ning seeläbi suurendada võimalust
saada meelepärane praktika- või töökoht. Soovitan
üritusel aktiivselt suhelda enda valdkonna firmadega, küsida küsimusi ning näidata üles huvi, sest ainult nii jääd ka sina ettevõttele meelde.

EXPLORING
STARTS WITH US!

Ajakirjast leiad palju motiveerivaid lugusid karjääriredelil ronimisest ning põnevaid näpunäiteid tööelu
ning edukuse kohta. Loodan, et igaüks, kes ajakirja
kätte võtab, leiab siit midagi, mida endaga kaasa võtta ning tööelus rakendada − olgu selleks siis teadmine töölepingu olulisusest või nipid tööle kandideerimiseks.
Edukat suhtlemist karjäärimessil
ning palju edu töömaastikul!
Saara Suurkivi
BEST-Estonia finantsjuht
toidutehnoloogia 2. kursuse tudeng

KOOSTÖÖPARTNERID:

#hurtigrutenestonia
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48	Utilitase tehnikust
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võimalik!
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ligi häid töötajaid
54	Õige suhtumisega on suures
ehitusettevõttes kõik uksed avatud
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60	Arendav on töötada ettevõttes,
kus saab reaalseid asju teha ja 		
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Keeletoimetaja: Victoria Parmas
Trükk: Kroonpress AS
Kaanefoto: freepik.com (diana.grytsku)

61	Saa osa meediatehnoloogia
põnevast ja dünaamilisest 		
maailmast
62	Ära oota õiget hetke. Muuda hetk
enda jaoks õigeks
64	Tallink – karjäärivõimalused
nii maal kui merel
65	Peakokana Läänemere suurima
kruiisilaeva köögirooli keeramas
66	Saaremaa laevatehas
Baltic Workboats ootab pardale
68	Miks hakata mehaanikainseneriks?
Oliver Karja Harju Elektrist annab
vastuse
70	Töö globaalses logistikaettevõttes
pakub põnevust, reisimist ja 		
arenguvõimalusi
72	Tulevik valmib Tallinnas –
kas tahad olla osa sellest?
73	Julge proovida ja tegutseda
74	CERT-EE maalib
kübermaastikust selge pildi
75	RIA sündmusteenused muudavad
elu lihtsamaks

#ETTEVÕTLUS

76	Igaühel on oma tee – olgu selleks
siis kindel töökoht või ettevõtlus
78	Miks start-up’id põruvad
ja kas igast start-up’ist peab 		
saama ükssarvik?
80	Abituriendid võitsid Ajujahi:
soovime noortele julgust oma 		
ideed ellu viia
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84	Uinuda, võib-olla undki näha,
kõigest hoolimata
86	Töötamine, õppimine, eraelu –
kuidas kõike tasakaalus hoida?

#RAHA

88	Korras rahaasjad
on õnnelikuma tuleviku alus

Väljaanne valmis koostöös sisuturundus- ja
reklaamklientidega. Toimetus ei vastuta
reklaamtekstide sisu ega keelekasutuse eest.
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Võti Tulevikku podcast
avab põnevaid tööturumaailma saladusi

Võti Tulevikku podcast on spetsiaalselt Eesti suurima karjäärisündmuse jaoks loodud taskuhääling, mis
tutvustab noortele tööturgu ja karjäärivõimalusi erinevate tahkude alt ning kus avaldavad oma mõtteid
stuudiosse kutsutud saatekülalised. Saatejuhid on Art Ross Aus, Brigitta Uibo ja Lorenz Ernits.

Võti Tulevikku teise podcast’i külaline
Marelle Ellen

NOORTE ETTEVÕTLUS

Esimeses podcast’is räägib MTÜ BEST-Estonia organisatsiooni president ning Junior
Achievement Eesti õpilasfirmade programmi koordinaator Mia Emilie Valtenberg
noorte ettevõtlusest. Noorte ettevõtlus on
teema, mis läheb väga hästi kokku Võti Tulevikku eesmärgiga.

LÄBILÖÖMINE TURUNDUSES
Teises podcast’is astub üles Eesti startup-maailmas tuntust koguv Marelle Ellen,
räägib läbilöömisest turundusega. Marelle
juhtis kolm aastat Baltikumi suurima ettevõtlusfestivali sTARTUp Day turundusmeeskonda ning on hetkel CMO ettevõttes
Promoty, mis aitab ühendada suunamudijaid ja ettevõtteid. Start-up-maailm ja
enesebränding on kogumas aina rohkem
populaarsust ning populaarsed on need
teemad ka Võti Tulevikku jaoks.

TÖÖTURU TULEVIK JA
PLATVORMITÖÖ
Kolmas esineja on Johanna Vallistu, kes
räägib teemal tööturu tulevik ja platvor-

mitöö. Johanna on lõpetanud Tallinna
Tehnikaülikooli tehnoloogia valitsemise ja
Sciences Po poliitikate ja programmide hindamise magistrantuuri. Arenguseire Keskuses on Johanna igapäevaselt juhtinud
„Tööturg 2035“ ja „Eakate tuleviku rahaline
heaolu“ uurimissuundi. Tema uurimisvaldkond on tuleviku sotsiaalkindlustussüsteem ja töö tulevik.

KUIDAS AITAB
TUDENGIAKTIVISM
KAASA TÖÖTURUL
SILMAJÄÄMISELE?
Neljandas osas räägib TalTechi üliõpilaskonna juhatuse esimees ning koolitaja
Sten Ärm tudengiaktivismist, mida organisatsioonides tegutsemine tudengile kaasa
annab, ning jagab nippe avaliku esinemise
kohta. Sten on pikaajaline tudengiaktivist
Tallinna Tehnikaülikoolis, ta on eest vedanud TalTechi suurima tudengiorganisatsiooni BEST-Estonia müügi- ja sponsorlusvaldkonda, juhtinud nii organisatsiooni
ennast kui ka suurimaid ülikoolis toimunud
projekte.

NIPID INVESTEERIMISEGA
ALUSTAMISEKS
Viies esineja on TalTechi ja Tartu Ülikooli üliõpilane Aivar Kamal, kes annab nõu,
kuidas alustada noorelt investeerimisega
ning kuidas käituda õigesti aktsiaturul. Aivar omandab magistrikraadi ärirahanduses
ja majandusarvestuses ning õpib õigusteadust, lisaks on ta üliõpilasesinduse rahanduskomisjoni esimees ning töötab finantsanalüütikuna.

Kõiki Võti Tulevikku podcast’i
saateid saab kuulata nii
Youtube’ist, Spotifyst kui ka
Anchorist. Viska pilk peale!
YouTube: https://youtu.be/
agKLe0z0VWw
Anchor: https://anchor.fm/votitulevikku-podcast
Spotify: https://open.spotify.com/
show/6iLkKVI0Ew9hzWjTac8QTF

6

#ÜRITUSKORRALDUS

#ÜRITUSKORRALDUS

Võti Tulevikku
loomislugu

Mida tähendab nii suure ürituse korraldamine?
Eesti suurim karjääriüritus Võti Tulevikku on pikaajalise staažiga projekt, mis toimub 2022.
aastal juba 32. korda. Sündmuse eestvedajad on Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased ning
tudengiorganisatsioon BEST-Estonia.

Autor: Gerli Ramler

ning nendega suhtluse hoidmine. See
arendab läbirääkimisoskust ning tekitab kindlustunnet, et ettevõtte juhtidega
suhtlemises pole midagi keerulist ega
hirmsat. Olen väga tänulik võimaluse eest
nii vinge meeskonnaga nii suurt üritust
korraldada! See on enese proovilepanek
ning mõistmine, kuidas ise tööd teen.“
Ürituse müügijuht Ines Themas nendib
samuti, et kogu korraldusprotsess on
olnud väljakutseterohke. „Olen olnud
sunnitud välja astuma oma mugavustsoonist ning tunnen, et olen juba suutnud arendada oskusi, mis mulle tulevikus
kasuks tulevad. Põhjus kaasa lüüa oli ka
eelmise aasta Võti Tulevikku, kust paljud
mu sõbrad said suurepärase praktikakoha, millest on tänaseks saanud neile
töökoht. See tekitas suure soovi ka ise
projektitiimi kuuluda, oma kontaktide
võrgustikku laiendada ning meeldejääv
üritus korraldada!“
Müügijuhi ülesanne on tuua üritusele võimalikult palju ja varieeruvaid ettevõtteid,
vastutada kommunikatsiooni eest, leida
toetajaid ning hallata projekti finantsilist
poolt. Suureks abiks on siin Inese sõnul
olnud kogu BEST-Estonia, kellega ollakse
üheskoos võtnud tänaseks ühendust ligi
200 ettevõttega.
Võti Tulevikku IT-juht Hanna-Kristella
Lehtsaar kandideeris ametile uute väl-

E

simest korda toimus sündmus aastal
1991 ja selle avakõne pidas president
Lennart Meri. Iga aastaga on üritus
kasvanud ning seda on korraldatud lisaks
TalTechile Eesti Näituste messikeskuses,
Vanemuise teatris, Sakala Keskuses ning
Tallinna Lauluväljakul. Tänavu on korraldusmeeskond teinud mitu täiustust, et
jõuda motiveeritud tudengiteni üle kogu
Eesti. Esimest korda toimub karjääriüritus
hübriidversioonina nii kohapeal kui ka
veebi vahendusel. Tudengitele ja ettevõtetele. pakutakse mugavat võimalust luua
kontakte edukate praktika- ja töölepingute sõlmimiseks. Eestikeelsele veebilehele
on lisandunud ingliskeelne versioon ning
enne sündmust saab kuulata spetsiaalselt

Võti Tulevikku jaoks valminud podcast’i,
kus arutletakse noortele suunatud karjääriteemadel. Ja et kohapeal ettevõtetega
tutvumine ei oleks liiga intensiivne, on
tudengitele loodud puhkamiseks ja mõtete kogumiseks chill-ala!

KULDAVÄÄRT KOGEMUSED
KOGU JÄRGNEVAKS ELUKS
Kaisa Lomp võttis vastu väljakutse olla
Võti Tulevikku 2022 projektijuht ning
kiidab, et korraldusprotsess on ääretult huvitav kogemus. „See arendab nii
korraldustiimi kui ka meie ligi 80 abilist.
On imetlusväärne, et igal aastal on üritust korraldamas uued inimesed, kellele
antakse võimalus uuendusteks ja keda

jakutsete ootuses. „Olen olnud IT-teaduskonna üliõpilaskogu juhatuses ja
BEST-Estonias väiksemat projekti korraldanud, aga sellist tempot näen esimest
korda! Kuigi tööd tuleb teha ka vaba aja
arvelt, hindan saadud teadmisi ja kogemusi väga. Minu ülesanded on näiteks
koostöös Tentiflyga üles seada registreerimissüsteem ja lisasoovide tellimise
võimalus, hallata veebilehte, vastutada
veebiülekannete eest ja üllatavalt koostada ka elektriskeem messipäeva jaoks!
Selleks, et korralduse kõrvalt jääks aega
ka kooli jaoks ning saaksime kaasata võimalikult palju BEST-Estonia liikmeid, on
väga suur rõhk abilistel, keda on vaja leida
ja suunata.“
Turundusjuht Brigitta Uibo lisab, et tema
jaoks on uus amet üks keerulisemaid, kuid
samas huvitavaim senistest kogemustest.
„Uskumatu, et saan suhelda nii paljude
ettevõtjatega, õppida iga päev midagi
uut turundusvallas ja olla ligi aasta osake
üliarmsast tiimist! Liitusin BEST-Estoniaga eelmisel aastal ning tundsin kohe, et
see on mu elu parim otsus! Nägin mullu
Võti Tulevikku 2021 abilisena, milliseid
põnevaid uksi see projekt tudengitele
avab, ning nii tuli otsus kandideerida
turundusjuhiks.“
Brigitta vastutab Võti Tulevikku visuaalse identiteedi, ürituse, reklaami ning
disainerite ja turundajate abistamise ning

usaldatakse, kuigi neil ei pruugi olla varasemaid projektijuhtimis- ja korraldamiskogemusi.“
Kaisa sõnul on ta saanud projektijuhina
õppida meeskonna juhtimist, delegeerimisoskust ning ajaplaneerimist. „Oluline
on mõista, millal on tarvis teatud ülesanded ära teha, et korraldusprotsess sujuks
ning asjad ei kuhjuks viimasele hetkele.
Samuti peab projektijuht mõistma ja
toetama oma tiimiliikmeid, et neil oleks
motivatsiooni taaskord teha erakordne
Võti Tulevikku. Väga tähtis on nii mastaapse sündmuse korraldamisel usaldus ja
koostöö,“ räägib ta. „Minu oluline tööülesanne on veel koostööpartnerite leidmine

Võti Tulevikku korraldusmeeskond
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BEST

(Board of European
Students of Technology)
on rahvusvaheline
tehnikatudengite
organisatsioon, mille missioon
on mitmekesistada haridust
ja pakkuda tudengitele
võimalust saada juba kooliajal
praktiline kogemus edukaks
töötamiseks rahvusvaheliselt
avatud majandusruumis. BEST
tegutseb enam kui 30 riigis
ja rohkem kui 90 ülikoolis.
BEST-Estonia korraldab igal
aastal umbes 20 suuremat
ja väiksemat projekti, nende
hulgas suurürituse Võti
Tulevikku.

lisaks podcast’i saadete loomise, salvestamise ja levitamise eest. „Kõige olulisem
on, et saan teha asju, mis mulle endale
rõõmu ja huvi pakuvad! Ülikool on palju
enamat kui õpingud – see on võimalus
teada saada, kes ma olen, kuhu soovin
pürgida karjääriredelil ning kellega koos
soovin seda teha. Loodan, et iga tudeng
saavutab selle punkti oma ülikooli lõpuks
ning leiab tänu sellele õige töö- või praktikakoha.“
Karjääripäevade koordinaator Karl Hans
Lorenz Ernits ütleb, et nii suure ürituse
nagu Võti Tulevikku korraldamine on
arvatust kõvasti keerulisem ja ajakulukam. „Tegemist on mitmekuise protsessiga ning võimas ettevõtmine on teha seda
kõike ülikooli kõrvalt. Üritusel osaleb ligi
100 ettevõtet ja üle 80 vabatahtliku ning
kogu seda suhtlust osapoolte vahel on
vaja koordineerida, et ettevõtted oleksid
rahul ja korraldajad saaksid vajaliku info
kätte. Lisaks tulevad üritusele tudengid,
kes peavad ennast seal hästi tundma!
Õnneks on korraldustiimi dünaamika
väga hea ja korraldame ülivõimsa hübriidürituse, mis jääb nii tudengitele kui ka
ettevõtetele kauaks ajaks meelde!“
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#TULEVIK

#TULEVIK

Tööturg vajab

mitmekesiste oskustega õppimisalteid inimesi
Autor: Siret Trull, SA Kutsekoda kommunikatsioonijuht

Tulevikutöötajal tuleb olla valmis pidevalt juurde ja ümber õppima.
Spetsiifiliste erialaste oskuste kõrval lähevad aina enam hinda üldoskused.

M

ärke sellest, milline on tulevikutöö, näeme juba täna. Töötamise
võimalused muutuvad mitmekesisemaks ja paindlikumaks. Nii noored,
kes alles sisenevad tööturule, kui ka juba
töötavad inimesed peavad arvestama sellega, et ei piisa, kui täna üks amet selgeks
õppida ja eeldada, et nendest oskustest
ja teadmistest jätkub elu lõpuni. Valmis
tuleb olla pidevaks täiend- aga vajadusel
ka ümberõppeks. Aina sagedamini teevad
inimesed elu jooksul mitu karjääri, seejuures täiesti erinevates valdkondades.
Kuid ka nende töö, kes püsivad pikalt samas ametis, on kiirelt muutuvate ülesannete ja lisanduvate uute projektide tõttu
vaheldusrikas.

Kuhu tööturg liigub ja millega peame
arvestama – need on küsimused, millele
annab uuringutega vastuseid tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA.
OSKA trendikaartidest selgub, et lähikümnendi töömaailma peamisi arengusuundi kujundavad viis megatrendi. Need
on digipööre, rohepööre, üleilmastumine, rahvastikumuutused ning väärtuste
teisenemine.
Tööga seotud väärtuste muutumine
toob kaasa selle, et esiplaanile nihkub
eneseteostus − oluliste eesmärkide saavutamine, töö mõtestatus ja tähenduslikkus, aga ka otsustamisvabadus ehk
tööautonoomia, selgitas OSKA analüütik
Anneli Leemet. Kaug- ja hübriidtöö kasv

“

Tööga seotud väärtuste muutumine
toob kaasa selle, et
esiplaanile nihkub
eneseteostus − oluliste eesmärkide saavutamine, töö mõtestatus ja tähenduslikkus,
aga ka otsustamisvabadus ehk tööautonoomia.

laiendab sobiva tööjõu ja -koha valikut –
tekib rohkem võimalusi väljaspool tõmbekeskusi elamiseks.
Kasvab iseendale tööandjaks olemine,
töötaja-tööandja suhte kõrval levib üha
enam kliendi-teenusepakkuja suhe. Hoogustuv platvormitöö ja tegutsemine tööturul iseseisva lepingupartnerina kannab
riskid (sotsiaalsed tagatised, tööohutus,
tööaja ja sissetuleku stabiilsus jms) tööandjalt töötegijale.
Väärtuste komponent sisaldub juba
eos kõigis teistes trendides – väärtused
raamivad teisi alasid, suunavad kokkuleppeid ja mängureegleid. Väärtuste teisenemisest sõltub paljuski muude trendide
areng ja ka vastupidi. Meie väärtuseelis1

tusi kujundab see, kuidas mõtestatakse
muutusi tehnoloogias, keskkonnas, globaalses majanduses, rahvastikuprotsessides, milliseid ohte, riske ja võimalusi
tajutakse.
„Võtame näiteks rohepöörde – väärtused olid kahtlemata olulisel kohal kliimakokkulepete sõlmimisel, samas ei kujuta
me praegu veel ette, kas ja kuidas kasvavad energiahinnad võivad väärtusi, prioriteete ja käitumist edaspidi suunata,“ tõi
Leemet näite.
“Keskkonnateemad oma tähtsust siiski kindlasti ei kaota, vaid need mõjutavad
tugevalt tulevast tööturgu ja vajaminevaid oskusi. Rohepöördega seoses on
näha töökohtade liikumist ühelt elualalt
teise, ent ka kasvavat nõudlust mõne
taanduma hakanud ametiala esindajate järele. Näiteks vähenevad töökohad
kaevandamises ja uuest toorainest tootmises, kasvavad aga taastuvenergia tootmises, remondi ja hoolduse valdkonnas
ning teisese tooraine ümbertöötlemises,”
rääkis OSKA uuringujuht Riina Tilk.
Tööturul kasvab nõudlus keskkonnateadlikkuse järele. Roheoskuste vajadus
võib varieeruda ametialaspetsiifilistest
tehnilistest oskustest ametialade üleste
oskusteni, nagu koostöö- ja projektijuhtimise oskus, kriitiline mõtlemine ja ettevõtlikkus.
Keskkonnasäästlikkus on saanud
mitme uue ärimudeli aluspõhimõtteks.
Seda ilmestavad teenuste ja toodete jagamise platvormide (nt Bolt, GoWorkaBit,
GrabCAD), toodete eluea pikendamise
teenuste (nt Foxway, Bepco), aga ka jäätmeid toorainena kasutavate ettevõtete
(nt KIRA Shoes, Neular, Werrowool, UpMade) edulood.
Rohepöördega on vältimatult seotud
digipööre, kuna digiüleminek võimaldab
leida efektiivsemaid lahendusi, et viia ellu
ka rohepöörde eesmärke.
Digipöördega käib kaasas mõne ametikoha kadumine ja teiste tekkimine –
kaovad rutiinsema iseloomuga tööd,
juurde tuleb tehnoloogia arendamise ja
juurutamisega seotud töökohti.
Senisest rohkem hakkab vaja minema
keerukamate digioskustega, n-ö targemat
tööd tegevaid inimesi. Baasdigioskused
on muutunud juba praegu elementaarseks tööalaseks vajaduseks ning järjest
enam tuleb eri elualadel keskenduda
valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste arendamisele.
OSKA uuringujuht Urve Mets rõhutas
ettevõtete juhtide rolli digimuutuste eestvedajatena: just nemad peavad oskama

https://oska.kutsekoda.ee/uuring/oska-trendikaardid-luhiulevaade/
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Millised ametialad
ja ametid on Eestis
olemas ning milliseid
oskusi need eeldavad?
Vaata:
haridusportaal.edu.ee
Tutvu OSKA trendikaartidega
oska.kutsekoda.ee/trendid

näha võimalusi, kuidas tehnoloogia saab
parimal viisil toetada organisatsiooni
arengut ja konkurentsivõime tõstmist.
“Kui varem on räägitud n-ö T-kompetentsist, kus erialase kompetentsuse (vertikaalne haar) kohal moodustavad katuse
üldoskused koos teadmistega haakuvatest valdkondadest, siis nüüdsest tuleks
rääkida π(pii)-kompetentsist, kus teise,
erialase kompetentsusega võrdväärselt
vajaliku vertikaalse samba moodustavad
valdkonnaspetsiifilised digioskused,” selgitas Mets.
Tugevat mõju avaldavad töömaailmale
demograafilised muutused. Tartu Ülikooli
linna- ja rahvastikugeograafia professor
Tiit Tammaru ütles rahvastikumuutustega seotud trende kommenteerides,
et 21. sajand on maailma elanike arvu
stabiliseerumise sajand, rände sajand ja
vananemise sajand. Ta tõi välja, et kõik
ÜRO rahvastikuprognoosi stsenaariumid
eeldavad sündimuse langust ning 2050.
aasta paiku on oodata tööealiste inimeste
arvu stabiliseerumist.
„Nii näitavad demograafilised protsessid, et töökäte arvule üles ehitatud majanduse strateegiad on rajatud väga haprale
alusele,“ kirjutab Tammaru OSKA trendikaartide lühiülevaate1 eessõnas. „Konkurents inimeste pärast viib struktuursete
muutusteni majanduses ja tööturul. Ettevõtted ja sektorid, mis on konkurentsis
inimeste pärast edukamad, kasvavad, samas kui ettevõtted, kes selles konkurentsis alla jäävad, hääbuvad.“
Globaliseerumine tingib selle, et konkurents tööjõule ei käi enam oma riigi
piires, vaid üleilmselt. Kaug- ja hübriidtöö
kasv laiendab nii sobiva tööjõu kui ka töökohtade valikut.
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets tõdes OSKA
konverentsil „Kosmoselend tulevikku“, et
riikide vahel käib võitlus eelkõige kõrge-
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karjäärimess
seminarid
loengud

#TULEVIK

ma kvalifikatsiooniga töötajate pärast, aga
ka madalama oskustasemega töö tegijate
nimel. Samas keskmist oskustaset nõudvad
töökohad kipuvad ära kaduma. Üks sellistest on näiteks raamatupidaja amet, mida
arvutid on üha enam üle võtmas.
Samal konverentsil esinenud Tallinna
Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia dotsendi Triin Roosalu sõnul näitab Eametsa kirjeldatud trend, et tööturul

ei taga edukust ainult haridus: keskmist
oskustaset nõudvate töökohtade kadumisel tuleb paljudel leppida madalamaga. Kui
õppimine käib üksnes tasemehariduses,
võib midagi jääda saamata. Roosalu hinnangul tuleks meil hakata väärtustama ka
ülekantavaid oskusi, mis omandatakse väljaspool formaalset ja tööalast õpet.
“Üks võimalus selliste oskuste arendamiseks on koguda mobiilsuskapitali,” rää-

Eesti suurim
tudengite
karjääriüritus

2
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kis konverentsil Tiit Tammaru. Ta selgitas,
et inimesed, kes on rohkem välismaal viibinud, on kohanemisvõimelisemad ja neil
on rohkem eksperimenteerimisjulgust.
Seetõttu ei peaks õpi- ja töörännet kartma, vaid neid normaliseerima.
Olukorras, kus töö(suhete) iseloom ja
tööalase karjääri mõiste on teisenemas
ning oskused vananevad varasemast kiiremini, muutuvad head üldoskused üha
väärtuslikumaks.
Eesti tööelu klassifikatsioonis defineeritakse üldoskusi töömaailma tegevusoskuste vajalike eeldusoskustena,
mis on valdkonniti ülekantavad. Eesti
klassifikatsioonis jagatakse üldoskused
kolmeks, need on enesejuhtimisoskused
(nt muutustega kohanemine, stressijuhtimine, eesmärgi saavutamine, iseseisev
tegutsemine, tegevuste algatamine jne),
mõtlemisoskused (analüüsioskus, loov ja
uuenduslik tegutsemine, ruumiline mõtlemine jne) ning sotsiaal-kommunikatiivsed oskused ehk lävimisoskused (keeleoskus, meeskonna- ja koostööoskus,
empaatiline käitumine jne).
OSKA analüütiku Anneli Leemeti sõnul
on Eesti tööandjad oskuste vajadusest
rääkides nii oskustöötajate kui ka spetsialistide puhul enim rõhutanud selliseid
oodatavaid üldoskusi nagu meeskonnatöö- ja koostööoskus, muutustega kohanemine, analüüsioskus, suhtlemisoskus,
õppimisoskus, tegevuste algatamine (initsiatiivikus), võõrkeelte oskus.
OSKA peaanalüütik-arendusjuht Yngve Rosenblad tõdes, et alati on inimesi,
kes tahavad tööelus rohkem vaheldust,
ja neid, kes tahavad minna ühes valdkonnas süvitsi. „Tuleviku
tööturg oma mitmekesisuses annab võimaluse teha erinevaid karjäärivalikuid,“
näeb
Rosenblad
võimalusi
mitmesuguste eelistuste elluviimiseks. Kuigi
töömaailm seisab suurte muutuste lävel, ei
kao n-ö traditsioonilised
ametid ega töö tegemise viisid kuhugi, kuid
need muutuvad senisest
paindlikumaks.
Kokkuvõttes
ongi
kõige olulisem märksõna nii praegusel kiirete
muutuste ajastul kui
veelgi enam tulevikus
just paindlikkus: seda
nii õppimisel, õppimisvõimaluste pakkumisel
kui ka töötamisel.

12
16

#TULEVIK
#ABITURIENT

#TULEVIK
#ABITURIENT

13
17

IKT-spetsialistide oskuste
palett peab laienema
Autor: Urve Mets, OSKA uuringujuht

“

TRENDID JA OSKUSED

IT-spetsialistil peavad
olema teadmised nüüdisaegse tehnoloogia
arengusuundumustest ja nende kasutamise võimalustest eri
sektorites.

VAJA ON MOTIVEERIVAID
ÕPPIMISVÕIMALUSI
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7 võtme-

ülikooli sisse astudes, töövestlusele minnes kui ka oma äri alustades. Tugev bränd
loob võimalusi ja aitab eristuda. Kui sa
inimestele positiivselt mõjud ja meelde
jääd, on sul ka lihtsam saada nende toetust ja abi. Tihti me isegi ei suuda kaardistada kõiki neid hetki, mil hea maine
me elus olulist rolli mängib. Näiteks üürikorterit valides maakleri usaldust võites
või investorite ees oma äriplaani kaitstes.
Neid hetki on meie igapäevaelus tegelik-

küsimust
tulevikutegijatele
Autorid: Evelin Org ja Olesija Saue
Raamatu Bränd nimega Sina autorid

Kas sa teadsid, et igaühel meist
on olemas persoonibränd, kuid
väga vähesed tegelevad selle
teadliku kujundamisega? Need,
kes seda teevad, on teistest
edukamad.

V

õib tulla üllatusena, et absoluutselt
igaühel meist on oma persoonibränd, mis meid teistest eristab. See
tekib ka siis, kui me selle teemaga teadlikult ei tegele. Võid mõelda, et kuidas.
Persoonibrändi on kõige lihtsam kokku
võtta märksõnadega, millega teised sind
kirjeldaksid. Oled sa kunagi mõelnud, mis
need olla võiksid või kuidas need täpselt
tekivad?
Inimestel jääb sinust tahtmatult igal
ajahetkel mingi konkreetne mulje. See
juhtub nii näost näkku kohtudes kui ka
virtuaalselt arvutiekraani tagant − vaatavad nad siis sinu Instagrami kontot või
guugeldavad, millega sa tegeled. See, kas,
kuidas ja kui palju sa selle mulje kujundamisega vaeva oskad või tahad näha ja kas
sa kasutad seda ka oma eesmärkide saavutamiseks, ongi teadlik persoonibränding.
Me kõik saame iga mikrotegevusega
oma mainet teiste peades kujundada ja
suunata. Täpselt nii nagu on võimalik

seda mõne mõtlematu tegevusega ka hetkega purustada. Seetõttu on juba varakult
oluline läbi mõelda, milline su persoonibränd olla võiks ja millises suunas seda
arendada soovid. Mis on need sinu kohta
käivad kõige olulisemad märksõnad? Ja
kes on need inimesed, kes peaksid sinust
teadlikud olema?
Sinu persoonibränd peaks enda ümber
koondama kõik selle, mille järgi sa tahad,
et sind teatakse. Selle kese on sinu identiteet ja isikupära. Su eesmärk peaks olema
leida see miski, mis teeb su unikaalseks
ja eriliseks. Mõtle, milles sind kiidetakse
ja mis on su tugevused ja anded. Analüüsi kindlasti ka oma vigu ja veidrusi. Ära
unusta, et teistele meeldid sa kõige rohkem just sellisena, nagu sa oled − koos
oma iseärasuste ja veidrustega. Kindlasti
on võimalik endast ka soovitud märksõnade põhjal n-ö võltskuvand kokku panna, ent see ei tule sulle kuidagi kasuks.
Inimesed su ümber hammustavad ruttu
läbi, kas sa oled võlts või aus ja autentne.

“

Sinu persoonibränd peaks enda
ümber koondama
kõik selle, mille
järgi sa tahad,
et sind teatakse.
Selle kese on sinu
identiteet ja isikupära.

Positiivsel kuvandil on nii karjäärivalikuid
tehes kui ka oma ettevõtet asutades oluline roll. See võib saada määravaks nii

kuses isegi sadu, sest meil on õnnestumiseks vaja alati teisi inimesi. Ja see, milline
mulje neile meist on jäänud, kas annab
meile või võtab meilt need võimalused.
Oma läbimõeldud kuvandi loomine
ei ole loomulikult kohustuslik, aga mida
edukamaks sa soovid tulevikus saada,
seda olulisemaks see muutub. Tänases digiühiskonnas võidavad need, kelle bränd
on selgem, meeldejäävam, eristuvam,
tugevam ja rohkem usaldust tekitavam.
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Küsimus ei ole enam kas, vaid millal see
muutub hädavajalikuks ka sinu jaoks.
Tänapäeval ei saa rääkida tugevast
persoonibrändist, mainimata sotsiaalmeedia kasutamist. Lisaks suurepärasele
kommunikatsioonivahendile on sotsiaalmeediast kujunenud ka ideaalne tööriist,
mille abil oma tegemisi ja ka ennast pildis
hoida ja esile tuua. Aga sellega annab ka
enda kohta leitavat infot Google’is kujudnada. Oled ehk märganud, et kedagi
Google’ist otsides leiad sa esimeste otsingutulemuste seast nende sotsiaalmeedia
profiilid. Seetõttu on eriti oluline jälgida
nii pilte kui ka postitusi, mida sa teistega
jagad. Ka siis, kui su profiil on kinnine, on
seal infot, mis Google’ist leitav on. Mõtle,
kas see info tekitab teistes usaldust, ja kui
mitte, siis mida sa muutma peaksid.
Edukas persoonibränd on lisaks sotsiaalmeediale tugevalt seotud ka su igapäevase eluga. Näiteks sellega, millistes
seltskondades viibid, kellega koos aega
veedad, millistel üritustel, koolitustel,
trennides käid või mil moel võõraste ja
sõpradega suhtled. Ei tohi ka alahinnata
seda, kuidas me teisi enda ümber tundma
paneme.
Oma brändi teekonda alustades tuleb meeles pidada, et igaüks meist võib
olla erakordne, kõik on võimalik ja kõike
saab muuta. Mainekujundus algab alati
iseenda mõistmisest, ent see on ka pidev
eneseareng ja eelkõige iseenda parima
võimaliku versiooni loomine. Enne alustamist on aga oluline mõista, mida su
persoonibränd endast kujutama peaks ja
mida mitte. Eduka persoonibrändi loomine eeldab, et sa saad aru, mida sa tegelikult tahad teha, kes sa tegelikult tahad
olla, millest sa päriselt unistad ja kuhu sa
tahad välja jõuda. Ainult siis, kui oleme
tugeva vundamendi loonud, saame rääkida võrrandi teisest olulisest osast – selle
pakendamisest.
Oma persoonibrändi kujundamisel
pead sa lisaks eesmärgile tegema põhjaliku eneseanalüüsi ja kaardistama oma tugevused ja nõrkused, huvid, teadmised ja
oskused. Samuti pead mõtlema selgeks,
kes sa soovid olla − mis on sinu kirg, milline su stiil ja elustiil. Sinu persoonibränd
peab vastama seitsmele kõige olulisemale küsimusele. Toome nad kõik ükshaaval
välja.
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Kuidas selgitada välja

enda palgaootus?

1. MIS ON SINU EESMÄRK?
Oluline on läbi mõelda see, mida sa tahad
saavutada, kuhu sa tahad jõuda ja millised on su eesmärgid. Neid lahti mõtestamata jääd sa hätta järgmistele küsimustele vastamisega.

Rahast rääkimine on veel paljudele ebamugav või piinlikkust tekitav teema. Hoolimata sellest tuleb neid vestluseid
elu jooksul ette võtta tavaliselt rohkem kui üks kord. Palgaootust küsitakse nii uuele töökohale kandideerides kui ka
endale palgatõusu küsides, vahel palutakse palgaootus märkida juba CV-sse või motivatsioonikirja juurde.

2. KES SA OLED?
Sellele küsimusele vastates tuleb sul
kaardistada oma tugevused ja nõrkused,
samuti väärtused, kirg ja elustiil laiemalt.
Sinu identiteet on see, mis aitab sul hiljem
jõuda selleni, mis aitab sul eristuda ja mis
annab teistele põhjuse valida või usaldada just sind.

Autor: CV-Online (CV.ee)

3. MIDA SA PAKUD?
Seda teemat lahti mõtestades tuleb sul
kirja panna oma teadmised ja oskused –
nii koolist kui ka ülikoolist saadud ja ka
need, mida oled igapäevaselt elus õppinud. Mõtle, mis sind motiveerib ja inspireerib. Ja mõtle suurelt ja julgelt.
See on üks olulisemaid teemasid persoonibrändingus ja määratleb just selle, mis
sind eristab. Mõtle kõikidele tugevatele
persoonibrändidele, keda sa tead. Oprah,
Steve Jobs, Elon Musk ja Richard Branson
– neil kõigil on olemas see miski, mis on
suurem kui nemad ise – nende unikaalne
lugu, mis neid teistest eristab. Igaühel on
oma lugu. Sul tuleb enda oma lihtsalt üles
leida. Ja me kinnitame, et see on ka sinul
olemas!

4. KES PEAB TEADMA?

6. KUIDAS SAAB TEADA?

Sellele küsimusele vastamiseks pead
kindlasti võtma piisavalt aega. Sul tuleb
määratleda võimalikult täpselt need inimesed, kes peaksid nii täna kui tulevikus
sinust teadlikud olema. Need võivad olla
su praegused klassikaaslased, potentsiaalsed tööandjad, soovitajad, toetajad,
tulevased kolleegid.

Sellele küsimusele vastates tuleb sul võrrelda nii erinevaid sotsiaalmeediakanaleid kui ka traditsioonilisi müügi- ja turunduskanaleid, mille abil saaksid tulevikus
oma persoonibrändi laiema üldsuseni
viia. Alates Instagrami postitustest, Youtube’i kanalist, omanimelisest kodulehest
kuni taskuhäälingu ja avalike esinemisteni välja.

5. MIDA PEAB TEADMA?
Siin tuleb sul mõelda detailselt läbi, milliseid teemasid sa tahaks nii inimestega suheldes kui ka sotsiaalmeedias esile tuua ja
rõhutada. On need midagi su enda kohta,
mõne teema kohta, mis sind huvitab, või
hoopis mõni väärtus, mis on sulle oluline,
või tugevus, milles sind kiidetakse.

7. MILLEGA MÕÕTA?
Selleks, et aru saada, kui hästi sinu persoonibränd töötab, ja et oskaksid õigel kursil
püsida, tuleb oma tegevusi ka mõõta.
Mõõtmine on keeruline vaid neil juhtudel,
kui pole selge, mis on su täpne eesmärk
ja mida sa soovid saavutada. Näiteks kui

sa soovid leida väga head töökohta, saad
seda mõõta positiivsete tööintervjuude
arvuga või ka tööpakkumistega, mis sulle
mingi aja jooksul tehakse.
Need seitse küsimust aitavad sul kiirelt
õige suuna leida ja soovi korral selle teemaga edasi minna. Ükskõik millises seisus sinu persoonibränd hetkel ka on, selle
saab kujundada just selliseks, nagu sa ise
tahad. Aga esmalt pead teadma, mida sa
tahad. Oma maine kujundamine on väga
pisikeste igapäevaste tegevuste tulemus.
See, mille nimel sa teadlikult tööd teed,
selle sa ka saavutad.
Soovime head eneseanalüüsi, oma
persoonibrändi lahtimõtestamist ja selle teekonna nautimist!

P

alka soovime kõik saada rohkem,
kui hetkel saame. Mõni soovib juurde natuke, teine poole rohkem. Siiski tuleks palgaootuse määramisel jääda
reaalsuse piiridesse ja mitte märkida utoopilist summat. Liiga kõrge palgaootuse puhul võidakse sind värbamisprotsessis välja
praakida ja eelistada kandidaate, kelle ootusele suudab tööandja ka vastata.
Palgaootuse välja selgitamiseks tuleks arvesse võtta tööstaaži, keskmist palka enda
positsioonil, hinnata oma konkurentsivõimet ja varasemat kogemust. CV.ee meeskond on sinu jaoks kokku kogunud järgmised näpunäited, mida palgaootuse välja
selgitamisel arvesse võtta.

• Mõtle selle peale, kui suur on sinu tööstaaž aastates. Kui oled kogenud töötaja, võid küsida rohkem. Kui oled alles
alustav spetsialist, võta ka seda arvesse
oma palgaootuse määramisel.
• Tutvu Statistikaameti palgainfoga lehel
https://palgad.stat.ee. Sealt leiad keskmise brutopalga enda ametipositsioonil
ja enda maakonnas. Enda ameti keskmine brutopalk annab hea indikatsiooni, mis on reaalne palk sinu positsioonil.
• Hinda kriitiliselt enda konkurentsivõimet: kas sul on oskusi, mida tööturul
väga hinnatakse? Näiteks hea keeleoskus või tunned programme, mille oskajatest puudus on. Kui sul on väärtuslikke
oskusi, siis kindlasti arvesta seda enda

palgaootuse määramisel.
• Proovi välja selgitada, kui tihe on konkurents sinu soovitavale ametipositsioonile. Kui sellel ametil on inimesi vajaka,
võid küsida rohkem. Kui järjekord ulatub ukse taha ja konkurents on tihe, siis
küsi pigem vähem.
• Hinda kriitiliselt ettevõtte tegevusvaldkonda, kuhu kandideerimas oled. Kui
ettevõte on tuntud ja suur firma, kellel
läheb hästi, arvesta sellega ka palgaootuse määramisel. Kui ettevõte on näiteks mittetulundusühing või sotsiaalse
väärtusega, ei tasu väga kõrget palgaootust märkida, sest tööandja tegutseb
turul teise eesmärgiga kui suure kasumi
teenimine.
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Kuidas luua

silmapaistev video-CV?
Häbelik või ebakindel? Või meeldib sulle hoopis esineda? Tahame me seda või mitte, aga paljud ettevõtted
küsivad juba praegu vabale töökohale kandideerimiseks video-CV-d ehk enda lühitutvustust video kujul.
Kui oled tööturul aktiivselt uusi võimalusi otsimas, põrkud video nõudmisega kokku varem või hiljem.

“

Räägi selgelt ja hea
diktsiooniga, vaata
otse kaamerasse ja
lõdvestu. Lisaks täna
tähelepanu eest.

Autor: Anette Sooväli, CV-Online turundus- ja värbamisspetsialist

KES SA TEGELIKULT OLED?
Ükski tööintervjuu ei tähenda oma CV või motivatsioonikirja ettelugemist. Seda loeb tööandja
sinu paberkujul CV-lt. Teda huvitab hoopis, mis
sind käima tõmbab ja miks just sina oma kogemuste ja oskustega võiksid nende ettevõttesse
sobida. Kui pakutav töökoht teeb sind õnnelikuks, siis näita seda välja ka videos!

ÄRA RÄÄGI – NÄITA
Kui kandideerid loovale töökohale, näita oma
loovust ka video-CV-s. Kui animatsioon on sinu
tugev külg, siis kasuta oma oskusi endast mulje
loomisel. Kui oled Liivimaa parim lilleseadja, siis
näita oma teoseid. Kui sul on mõni hea soovitaja, lase tal salvestada oma head sõnad.

DRESS FOR THE JOB
Riietu vastavalt töökohale, millele kandideerid
– nagu seisaksid just selle tööandja ees, kellele
tahad muljet avaldada. Mis on lubatud disainerile, ei pruugi olla lubatud klienditeenindajale.

ANNA ENDAST PARIM

K

uidas videot filmida, et see annaks
tulemuse ja aitaks konkursil silma
paista? CV.ee meeskond kogus kokku peamised soovitused eduka enesetutvustuse salvestamiseks.

VALGUSTUS! VÕTE!
Vali koht ja aeg, mis näitab sind heas valguses – sõna otseses mõttes. Kohal, val-

gusel, taustal ja helifoonil on esmamulje
jätmisel sama suur osa kui sellel, mida
räägid. Nagu ka stabiilselt kinnitatud telefoni kaameral. Pane kaamera statiivile
või kindlale alusele ja filmi enda silmade
kõrguselt. Kui see ei ole võimalik, lase
kaamerat hoida sõbral või kinnita see selfipulga otsa. Alles viimase võimalusena
filmi end iseenda käega.

DUUBEL 2, 3, 4…
…ehk valmistu peegli ees. Video-CV on
nagu tööintervjuu, mida lubatakse mitu
korda läbi teha ja perfektseks viimistleda.
Võta aega ja mõtle ka sellele, kas saaksid
kasutada mõnda eriti silmatorkavat või
meeldejäävat loomingulist lahendust,
mis kandideerides just sind aitab meelde
jätta ja teistest esile tõsta.

Räägi selgelt ja hea diktsiooniga, vaata otse
kaamerasse ja lõdvestu. Lisaks täna tähelepanu
eest.
Kindlasti tasub teada, et kuigi nutikad mobiilid teevad väga head pilti, on nõrk koht just
nende heli. Kui vähegi võimalik, kasuta telefoni
külge ühendatavat välist mikrofoni, see muudab
väga palju! Sinu sõnad on selged, video vaatamiseks ei pea kõrvu teritama ja öeldud mõte
jõuab selgemini kohale.
Kui otsid võtteks kohta, siis pea meeles, et
väldiksid seina najal rääkimist või selg vastu
seina seismist. Jäta kaadris enda taha sügavust,
see näeb oluliselt parem välja.
Kogu maailm vaatab videosisu mõõdus 19:6
ehk laiupidi. Kuigi vähesed erandid kinnitavad
seda reeglit, siis video-CV-d salvestades tasub
end filmida alati pikali-, mitte püstformaadis.
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Helmese juuniorarendaja Kevin Sultsi

5 nippi edukaks tööle
kandideerimiseks

Viimaks – siin on
Kevini 5 kuldaväärt
soovitust edukaks tööle
kandideerimiseks.

1.

Tea, kuhu sa kandideerid.
Firma tegemiste,
eesmärkide, väärtuste ja
tegevusvaldkondadega kursis
olemine näitab sinu huvi
potentsiaalse tööandja vastu
ja võimaldab sul ka tööandjaid
omavahel võrrelda.

Kevin Sults (25), kes on nüüdseks aastajagu Helmeses töötanud, sai pakkumised ametisse asuda suisa
kahelt IT-ettevõttelt. Kes on Kevin, kuidas ta seda saavutas ja millist nõu teistele kandideerijatele annab?

K

evin on kasvanud tillukeses Tõrvas,
õppis pealinnas TalTechis ja töötab
nüüd Helmese tiimis Tartus. Ta on
uue aja inimene, kes võtab tõsiselt tööalaseid eesmärke, aga peab sama oluliseks kehalist aktiivsust ning on otsustanud elada seal, kus talle meeldib. See on
võimalik, kuna tema tööandja Helmes
toetab nii hübriid- kui kaugtöö tegemist.
Kevin eelistab siiski poole oma tööajast
veeta kontoris koos tiimijuhi ja kolleegidega.

2.

Õpi ennast müüma. Tavaliselt
on intervjuu vorm ette teada,
valmistu vastavalt sellele. Näita, et
sa tahad lojaalne olla just sellele
ettevõttele. Too mõni näide, mida
sa saavutanud oled, mille üle sa
uhke oled ja mis seeläbi võiks
sind eristada.

Helmese tiimiliikmed

168 MEETRIT –
KES TEAB, SEE TEAB
Kevin on veendunud, et värske õhk, looduses viibimine ja füüsiline tegevus on arvutitöö tegijale hädavajalikud. Seetõttu on
temast saanud ka kirglik discgolf’ar, keda
võib kohata Tartus nii Tähtvere kui ka Roosi rajal. Osaledes sageli võistlustel, usub ta
siiski, et kõige ägedam on võistlemine iseendaga. Ta on lennutanud discgolf’i ketta
168 meetri kaugusele – lugeja võib ise
järgi proovida, kas seda on vähe või palju.

TÄNU TEADLIKULE KANDIDEERIMISELE SAI KEVIN TÖÖPAKKUMISE KORRAGA KAHELT
JUHTIVALT IT-TEGIJALT
Helmes on Kevini esimene erialane töökoht, ülikooli lõpetab ta saabuval suvel.
2021. aasta alguses otsustas ta kandideerimisega algust teha ja võttis sihikule
kaks oma lemmikut IT-maailmas: Nortali
ja Helmese. Kevin paneb siiski teistele tudengitele südamele, et liiga vara on ohtlik
õppimise kõrvalt tööle kippuda, sest sageli meeldib töö rohkem kui kool ja õpingud võivad lõpetamata jääda.
Nii enne kandideerimist kui ka pika ja
põhjaliku valikuprotsessi jooksul uuris

3.

Kevin infot nende ettevõtete väärtuste,
töökorralduse ja vajaduse kohta. Pole siis
ime, et Kevini kasuks otsustasid mõlemad
firmad, ja nüüd oli olukord pöördunud –
valijaks oli tema ise.

HELMES TERVITAB UUSI TÖÖTAJAID MENTORI JA SISSEELAMISPROGRAMMIGA
Kevin asus Helmesesse tööle juuniorarendajana. Iga vastne töötaja saab mentori,
kes annab kätte õiged teeotsad, tutvustab organisatsiooni ja kolleege ning aitab
leida vastused nii tööalastele kui ka olmelistele küsimustele. Paralleelselt töö-

keskkonna seadistamisega tutvustati talle
uutele töötajatele mõeldud töötubades
helmeslaste väärtusi ja tööpõhimõtteid.
Kevin valis oma töökohaks Tartu kontori,
sest see linn meeldib talle, ühtlasi kohtub
ta niimoodi tihedamini oma tiimi juhiga.
Ehkki töötajaid on Tartu kontoris vähem
kui pealinnas, teevad päeva lõbusaks
mitu koerast kolleegi.

TÖÖ ARENDAJANA PAKUB
ENDALEGI PIDEVAT ARENGUVÕIMALUST
Kevini tööks on programmeerimine ehk
koodi kirjutamine vastavalt kliendi vaja-

dustele, samuti testimine. Helmese siseselt on loodud iseseisvalt toimivad tiimid
oma meeskonna, eesmärkide, klientide,
ressursside ja tuludega. Kevin töötab
tiimis, mis arendab Telia Eesti ja Soome
haru kassasüsteemi, ning talle antakse
seal üha enam vastutust.
Tänaseks on Kevin katseaja edukalt
läbinud. Ehkki tema ametinimetus on endiselt juuniorarendaja – järgmine samm
oleks kesktaseme arendaja – on tema
tööülesanded tänaseks juba palju laiemad.
Näiteks saab ta nüüd, olles süsteemide
toimimisega kursis, pakkuda probleemide ilmnemisel ka kliendituge.

HELMESE HOOLIV INIMLIKKUS
JA LÄBIMÕELDUD TÖÖKORRALDUS ON ALUSEKS
TÕHUSALE TÖÖLE
Kevini sõnul on Helmese põhiväärtused
– julgus, efektiivsus ja hoolivus – lihtsad,
aga sügavad. Ja mis peamine: neist lähtutakse ka igapäevases töös. Siin pannak-

se palju rõhku kliendi vajadustele, aga
hoolitakse samavõrd ka oma inimeste
vaimsest tervisest ning tullakse soovidele
vastu, kui vähegi võimalik. Eriti meeldib
Kevinile see, et tiimikaaslastelt, kellest
mõnel on Helmeses staaži juba 15 aastat,
on väga-väga palju õppida.

TALTECH ANDIS KAASA
ÜLDTEADMISED, ILMA
MILLETA HAKKAMA EI SAAKS
Kevini hinnangul on ülikoolis õpitust kõige enam kasuks tulnud arvutiteaduse üldine taust ning oskus luua seoseid ja näha
IT-süsteemi kui tervikut. Ta on rahul, et sai
koolis osa võtta konkreetsetest projektidest, mis andsid esimese kliendi- ja tiiimikogemuse ning teadmised tööjaotuse
korraldamisest.
Helmesesse tööle asudes tuli tal kibekiiresti selgeks saada uued programmeerimiskeeled React ja C#, millega ta
ülikoolis kokku ei puutunud. Tänu headele üldteadmistele osutus see siiski üsna
lihtsaks.

Ole aktiivne ja avatud
suhtleja. See tähendab
kõnedele vastamist, kiiret
e-kirjadele reageerimist, ise huvi
tundmist, kui firma vastus venib.
Vesteldes kasuta ära võimalust
organisatsiooni ja tiimi kohta
rohkem uurida.

4.

Hinda oma praegust taset ja
mõtle läbi, kuidas saaksid
tehniliseks intervjuuks ette
valmistada. Kui sulle antakse
iseseisev proovitöö, siis kindlasti
aitab erialaste raamatute
lugemine; veel paremini aga
protsesside praktikas läbi
tegemine.

5.

Ole tiimimängija. Sa pead
oma ego alla suruma,
teistega arvestama. Kui sa oled
avatud, aus, sõbralik ja valmis
õppima ning tunned huvi selle
töö vastu, siis see näitab sind
väga heast küljest. Nii teab su
tulevane meeskond, et sind on
hea välja õpetada.
Jõudu sulle enda arendamisel
ja kandideerimistel –
Helmeses on väärt töötajad
alati oodatud!
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Töötaja ja tööandja
vastastikused ootused

Manpower on Eesti tööturul tööotsijaid ning tööpakkujaid aidanud juba 18 aastat ning näinud trendide
muutumisi. Tööturul puhuvad taas uued tuuled ning olukord on paljuski muutunud paari aasta taguse
ajaga. Personaliteenuseid pakkuv ettevõte Manpower OÜ teeb ülevaate, millised on töötaja ja tööandja
vastastikused ootused aastal 2022. Kui oled alles oma tööelu alustamas, siis võid leida nii mõnegi hea
näpunäite, mida meeles pidada, et sind saadaks sinu esimesel intervjuul edu.
Autor: Hanna Laur
Manpoweri personalipartner

Leia oma unistuste töökoht siit

https://humanage.manpower.ee/
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Hea töösuhe
vajab teadmisi ja suhtlust

On tõeline väljakutse leida huvitav töö, millest oled ammu unistanud. Enne
tööle asumist tasub aga alati endale selgeks teha juhised ja soovitused, mida
tuleks töösuhte alustamisel ja tööülesannete täitmisel teada.

Autor: Anneli Lepik,
Tööinspektsiooni nõustamisjurist

I

ga hea suhe on teist osapoolt kaasav ja austav. Töösuhte puhul soosib
seadus töötaja ja tööandja partnerlussuhet ning suunab pooli rohkem omavahelisi kokkuleppeid sõlmima. Kui oled

leidnud põneva tööpakkumise, veendu
esmalt, kas tööandja on usaldusväärne.
Sotsiaalmeedia ja erinevad avalikud andmebaasid aitavad saada kiire ülevaate.
Vajalikku nõu saad kindlasti ka siis, kui

räägid töölemineku soovist pereringis,
tuttavate ja sõpradega. Kui oled 18-aastane või vanem, kehtivad sulle töölepingu
seadusest tulenevad õigused ja kohustused täiel määral. Seetõttu on hea, kui oled

juba enne tööle asumist töölepingu seadusega tutvunud.
Töölepingu seadus eeldab, et kõigis
olulistes tingimustes on kokku lepitud
ja tööleping on kirjalikult sõlmitud enne
tööle asumist. Tööandjail on tavaliselt
ette valmistatud töölepingu projekt, kus
on olemas läbiräägitavad tingimused, ja
sul on õigus sellega mõistliku aja jooksul
enne allkirjastamist tutvuda. Lepingutingimused ei pruugi alati olla selgelt sõnastatud. Mõtle enne lepingu allkirjastamist
läbi kõik need tingimused, mida tahaksid
täpsustada. Ole julge ja küsi, kui sulle jääb
mõni asi arusaamatuks.
Töölepingu kirjalik sõlmimine pole
kohustuslik vaid siis, kui töösuhte kestus
ei ületa kahte nädalat. Kui töötaja siiski
asub tööle kirjalikku töölepingut sõlmimata, võtab ta endale teadlikult riski, kus
tal on tulevikus töösuhte tõendamine ja
seeläbi ka saamata jäänud tasude saamine oluliselt keerukam. Samas ei tähenda
kirjaliku lepingu puudumine seda, et
töösuhet poleks sõlmitud. Tööle asumisel
ka ilma kirjaliku lepinguta loetakse tööleping sõlmituks juhul, kui töötaja asub
tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest.
Suulist töösuhet võib aga hiljem osutuda
keerukaks tõendada. Tõenditena võivad
kõne alla tulla näiteks kirjavahetus töötaja ja tööandja vahel (Facebook, e-kiri, sms
jne), töökohal tehtud fotod jms.
Töölepingu kirjalikus dokumendis
peavad olema kirjas töölepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg, tööülesannete kirjeldus, tööaeg, töö tegemise koht,
töötasu, puhkuse kestvus jne. Kui peaks
juhtuma, et töölepingus jäi mõnes tingimuses kokku leppimata, lähtutakse seaduses sätestatud tingimusest. Näiteks kui
töölepingus pole kirjas tööaega, lähtutakse seaduses sätestatud tööajast. Seadus
võetakse appi ka siis, kui sinu teadmata
on töölepingusse sattunud tingimus, mis
on seaduses ettenähtust halvem. Näiteks
võib lepingus olla kirjas kehtestatud töötasu alammäärast väiksem töötasu suurus või lubatust pikem tööaeg. Sellised
kokkulepped ei ole seadusega kooskõlas.
Lisaks peab töölepingus olema ka viide
tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele ja kollektiivlepingu olemasolul viide
kollektiivlepingule.

KUIDAS OHUTULT TÖÖTADA?
Töökeskkonnas võivad sageli esineda
ohud, millest iga töötaja peab teadlik
olema. Tööandja ülesanne on riskid ära
hinnata ning võtta tarvitusele tegevused,
et neid ohte maandada. Tööandja peab
töötajatele neid reegleid ka tutvustama.
Noore töötajana vajad põhjalikku juhendamist ja väljaõpet, et teaksid, kuidas
tööd teha nii, et see oleks ohutu ja su
tervis ei saaks kannatada. Küsi julgelt ja
anna märku, kui mõni tegevus tundub
ohtlik. Noored soovivad sageli tööandjale ja töökaaslastele tõestada, et saavad
ise kõigega hakkama, ent paraku võib see
olla mäng elu ja tervisega. Tööinspektsiooni statistika näitab, et 30% tööõnnetustest juhtub töötamise esimesel aastal.
Nii tasubki uut tööd alustades võtta aega,
et teada, kuidas oma tööd ohutult teha, ja
hoida nii enda kui oma kolleegide tervist.

PALK JÄI SAAMATA
Töösuhetes on olukordi, kus tööandjal ja
töötajal on erinev arusaam lepingu täitmisest või on üks pooltest lepingut rikkunud.
Näiteks on tööandja jätnud maksmata
töötasu, puhkusetasu vms või on töötaja
mõne tööülesande täitmata jätnud. Enne
vaidlusse asumist mõtle hoolega läbi, kas
on mingigi võimalus lahendada tekkinud
arusaamatus omavaheliste läbirääkimiste
ja kokkuleppe teel. Kui siiski mitte, lahendavad töövaidluse töövaidluskomisjonid
või kohtud.
Saamata töötasu nõudes on võimalik
pöörduda avaldusega töövaidluskomisjoni poole. Kuna tegemist on rahalise nõudega, tuleb see näidata brutosummana;
summa suurust tuleb põhjendada ja ära
näidata arvutuskäik. Avaldusele tuleb lisada tõendid, mis kinnitavad nõude aluseks olevaid asjaolusid (koopia töölepingust, pangakonto väljavõte jms). Oluline
on teada, et kohtusse või töövaidluskomisjoni pöördumise üldine tähtaeg on 4
kuud arvates nõudeõiguse tekkimisest.
Töölepingu ülesütlemist saab vaidlustada 30 päeva jooksul ülesütlemisavalduse
saamisest ning töötasu nõuet saab esitada 3 aasta jooksul arvates nõudeõiguse
tekkimisest. Töötasu muutub sissenõutavaks palgapäeval. Töövaidluskomisjoni
pöördumine on mõlemale poolele riigilõivuvaba. Kui tegemist on saamata töötasu
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nõudega ning kirjalik tööleping on jäänud
sõlmimata, tuleb töötajal esmalt tõendada, et tegemist oli töösuhtega.
Töövaidluskomisjon on sõltumatu
kohtuväline organ, mis ei kaitse ei töötaja ega tööandja huve, vaid lahendab töövaidlusi erapooletult tuginedes seadustele. Töövaidluskomisjoni ülesanne on viia
menetlus läbi eesmärgipäraselt, võimalikult lihtsalt, kiirelt ja väikeste kuludega.
Töövaidluskomisjoni poole pöördudes on
võimalus valida kolme menetluse liigi vahel.

1.

Tavamenetlus. Kui
avaldus on võetud
menetlusse, edastatakse see
vastaspoolele ning määratakse
asja arutamiseks komisjoni
istungi aeg. Istungil arutab
kolmeliikmeline komisjon ning
osalevad vaidlevad pooled.

2.

Rahaliste nõuete kirjalik
menetlus, kui nõuete
kogusumma ei ületa 6400 eurot.

3.

Lepitusmenetlus. Vaidluse
mõlema poole soovil võib
otsida lepitust, mida toetab
lepitaja rollis erapooletu isik
ehk töövaidluskomisjoni
juhataja, kes aitab neil leida
vaidlusküsimusele lahendust
ehk jõuda lepituskokkuleppeni.
Kui lepitus ei õnnestu, jätkub
vaidlus tavamenetluses.
Jõustunud töövaidluskomisjoni
otsus on pooltele täitmiseks
kohustuslik.
Loe töösuhete kohta Tööelu
portaalist https://tooelu.ee/et.
Olulist infot leiad ka
Tööinspektsiooni infobrošüürist
„Noore töötaja meelespea.
Mida arvestada tööle
minnes?“, mille leiad siit:
https://www.ti.ee/
et/teavitustegevusinfomaterjalid/trukised/
toosuhted.
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Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping –

millist valida?

Olenemata sellest, kas töötad täiskohaga palgalise projektijuhina või teed lepingulist tööd mõnes
ettevõttes, puutud tõenäoliselt tööle kandideerides kokku lepingutega. Tööleping pole mitte ainult
seaduslik nõue, vaid see on ka äärmiselt kasulik nii töötajale kui ka tööandjale.

Autor: Anette Sooväli, CV-Online turundus- ja värbamisspetsialist

jms. Sellise lepingu korral peab tööandja sulle tagama kõik vajalikud
vahendid, et saaksid lepingus ettenähtud tööd teha. Töölepinguga on
tagatud ka ravikindlustus juhuks,
kui sinuga peaks midagi juhtuma. Lisaks on võimalik sellist lepinguvormi kasutada ka tööampsude puhul.

Käime veel korra üle, millised on peamised
erinevused töö-, töövõtu- ja käsunduslepingu vahel:

TÖÖVÕTULEPING
Töövõtulepingu eesmärk on saavutada lepingus seatud lõpptulemus,
kusjuures töö tegemise protsessi ei
saa tellija määrata. Töövõtulepingu
puhul on sul võimalus kogu tehtav
töö mõnelt oma ala spetsialistilt sisse osta, kuid töö kvaliteedi eest vastutad siiski sina. Ka oma tööaja määrad sina ise – võid töö lõpetada paari
päevaga või jaotada selle võrdselt
paari nädala vahel. Oluline on tähtaegselt kokkulepitud tulemuseni
jõudmine. Töövõtulepingu pooled
on tellija ja töövõtja. Ravikindlustus
on tagatud vaid siis, kui igakuiselt
saab tasutud sotsiaalmaks miinimummääralt.

KÄSUNDUSLEPING

E

ttevõtted kasutavad kolme peamist
lepinguvormi. Need on tööleping,
töövõtuleping ja käsundusleping.
Sõlmitav leping põhineb sinu töösuhtel ja
täpsemad tingimused tuleb tööandjaga
kokku leppida, et mõlemad pooled oleksid lepingu tingimustega rahul.
Millist lepingut siis ikkagi töö tegemi-

seks valida? CV.ee meeskond toob sinuni
kolm kõige enam kasutatavat lepinguvormi ning räägime lahti, mida need endas
sisaldavad.

TÖÖLEPING
Tööleping on kõige levinum lepingu liik
tööandja ja kandidaadi vahel, selle pool-

teks on tööandja ja töötaja. Töötaja peab
lepingu täitmisel lähtuma tööandja soovidest ja reeglitest, kuid talle lisandub ka
hulk seadusest tulenevaid õigusi, näiteks
regulaarne töötasu, miinimumtasu, neli
nädalat tasulist puhkust, soovi korral õppepuhkus või lapsepuhkus, haigushüvitis,
lahkumishüvitis, töötervishoiu reeglid

Käsunduslepingu peamine eesmärk on mõne teenuse osutamine
või protsessi läbiviimine vastavalt
kokkuleppele. Töö tulemust ei saa
seejuures nõuda, näiteks ei ole
võimalik advokaadil tagada sind
kohtus esindades kohtuotsuse tulemust. Käsunduslepingu pooled on
käsundiandja ja käsundisaaja. Näiteks võib tuua eratundide andmise
– lapse õppeedukuse lõpptulemuse
(hinnete) eest sina ei vastuta, küll
aga saate kokku leppida koostöö
detailides ehk õppetundide kestuses ja tasus. Ravikindlustus on selle
lepingu puhul samuti tagatud vaid
siis, kui igakuiselt saab tasutud sotsiaalmaks miinimummääralt.
Ülaltoodud kolm peamist lepinguliiki on üsna sarnased selle poolest, et
nende eesmärk on ühe inimese töö
tegemine teise heaks, neid saab sõlmida nii tähtajaliselt kui tähtajatult,
ning ka maksustamine on küllalt
sarnane.

Töölepingu puhul on tööandjal seadusest tulenev kohustus töötajale töö eest vähemalt
alammäära ulatuses perioodilist tasu maksta. Käsundus- ja töövõtulepingu puhul kohustuslik
alammäär puudub ning töö eest saadav tasu on puhtalt kokkulepete küsimus. Tasub silmas
pidada, et kõik töö protsessi, tegevusi ja tasu puudutavad kokkulepped tuleks sõlmida kirjalikult,
et vältida hilisemaid vaidlusi.
Kõige aluseks on töö tegija teadlikkus lepingute erinevusest, enda õigustest ja kohustustest
töö tegemisel ning samuti valmisolek oma huvisid kaitsta.
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Rihard Liiva:

„Kui tahad tööturul silma paista,
on võtmesõnaks pühendumus.“
Poolteist aastat tagasi otsustas Tallinna Tehnikaülikoolis informaatikat õppinud Rihard Liiva
minna Teliasse praktikale, mille lõpus sai ta võimaluse arendajarolli ettevõttes edasi kanda.
Uurisime, milline on olnud tema teekond erialavalikust tänaseni.
Pärast seda oli sul võimalus
Teliasse tööle jääda.
Nii see oli. Kohe kui praktika sai läbi, tehti
mulle tööpakkumine. Kuigi IT-valdkonnas
on praegu töö pakkujaid rohkem kui otsijaid − valikut justkui oleks, siis mind pani
siia jääma see, et meil on ääretult tore
meeskond. Mulle tundus veider ära minna
just siis, kui mul hakkas tekkima tervikpilt
kogu süsteemist ja ma olin enda efektiivsust saavutamas. Ma ei mõelnud hetkegi,
kui pakkumine tuli − otsustasin kohe jätkata. Täna ma töötangi Telia jaoks väga
olulise teemaga, milleks on kliendiandmed. Minu meeskond vastutab nii klientide
andmebaaside kui ka Telia teenindusveebi
arenduste eest, millest viimane on peamine
tööriist konsultantidele. Põnevust ja väärt
ülesandeid igatahes jagub.

Mis sulle täna Telias meeldib?

Rihard, kuidas sul tekkis mõte
minna õppima informaatikat?
Oma õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis
alustasin 2018. aastal. Tõsi, see ei olnud
mul gümnaasiumi lõpus ainukene valik,
sest lisaks oli plaanis kandideerida ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. TalTechi
avatud uste päeval sain aga aru, et peaksin
oma esimest valikut rohkem kaaluma. Noored, kes juba seda eriala õppisid, rääkisid
IT-valdkonna tähtsusest, mis ajas kasvab
veelgi, samuti selle eriala paindlikkusest
ja suurest nõudlusest IT-ekspertide järele.
Kui ma kõik need detailid olin enda jaoks
läbi mõelnud, siis otsustasin selle valiku
kasuks. Tagasi vaadates olen ma väga õnnelik, et kõik nii läks.

Sa läksid õpingute ajal
Teliasse praktikale.
Kust selline valik?
Telias alustasin ma praktikaga 2020. aasta

augustis. Ma olin varem endast märku andnud ning ühel hetkel võetigi minuga ühendust ja uuriti, et ehk on mul huvi jätkuvalt
olemas. See võimalus tuli mulle väga sobival ajal, sest olin oma eelnevat töösuhet
lõpetamas. Kuna vestlus Telia inimestega
oli väga positiivne, ei kahelnud ma hetkegi
− väga hea koht, positiivse mainega ettevõte ja kindlasti palju huvitavaid ülesandeid.

Kuidas sa praktikaga
rahule jäid?
Mulle meeldis praktika Telias väga. Eriti just
see, et juba esimesel päeval saime vajalikud vahendid kätte ja asusime kohe ülesannete kallale. Saime kohe tegudele asuda
ning fookuse õigel kursil hoida. Praktika ise
oli päris pikk, kuus kuud, aga samas sisukas. Esimesed paar kuud oli mul võimalus
teha väiksemaid arendustöid, aga pärast
seda läksid ülesanded osaliselt kaalukamaks ning põnevamaks.

Kuigi Telia peamine valdkond IT-teenuste
kõrval on telekommunikatsioon, me ei ole
otseselt tarkvaraarendusele spetsialiseerunud, kasutame me väga moodsaid tehnoloogiaid. Samuti läheb mulle tõeliselt korda selle ettevõtte töökultuur, sest me ei tee
siin kunagi miinimumi, et asjad töötaksid.
Siin on alati midagi uut õppida ja põnev on
olla uute tehnoloogiate keskel.

Mida sul oleks öelda nendele
noortele, kel on samuti mõtetes
minna õppima IT-d?
See, kui sa ei ole enne ülikooliõpinguid
programmeerimisega tegelenud, ei ole takistuseks, et sa ei võiks ennast selle valdkonnaga siduda. Kõige olulisem on, et
oleksid pühendunud. Kui kahtled selles
valikus, võta osa mõningatest veebikursustest, et saaksid enne sisseastumist päris kindel olla. Samuti on hästi oluline ise
juurde õppida, et oleksid tööturul silmapaistev. Minu puhul on igatahes olnud sellest päris palju kasu. Usun, et tegelikult on
nii ka teistel.

CGI suvepraktika:
tööturu lävepakk IT-valdkonnas

Sel aastal korraldab CGI Eesti juba seitsmendat korda IT-tudengitele
mõeldud suvepraktika programmi. Viis nädalat kestev programm
annab tudengitele võimaluse koolist saadud teadmisi praktikasse
rakendada – lisaks tarkvaraarenduse projektis esimese kogemuse
omandamisele on parimatel võimalus ka CGIs oma karjääri alustada.
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Miks tulla
CGIsse praktikale?
• Tasustatud praktika oma ala
ekspertide käe all
• Võimalus töötada reaalse
rakendusega, mis muudab maailma
• Võimalus hiljem CGIsse täis- või
osalise tööajaga tööle asuda
• Toetav meeskond ja mõnusad
töötingimused

P

raktika käigus töötavad praktikandid
projektitiimidena Tallinna ja Tartu
kontorites ning loovad kogenud arendajate juhendamisel toimiva prototüübi
või demorakenduse, mis aitab lahendada
mõnda kliendi elulist probleemi. Töö tellijana on klient arendustegevusse tihedalt
kaasatud ning juhendajad jätavad praktikaperioodiks muud tegevused kõrvale, et
praktikantide jaoks olemas olla. Praktilise
töö kõrval korraldatakse tudengitele programmi jooksul ka tehnilisi seminare, mis
aitavad arendustöö parimate praktikatega
tutvuda.

SUVEPRAKTIKAST
VÕRSUB KARJÄÄR
Praktika annab tudengile reaalse ettekujutuse meeskonnatööst tarkvarafirmas:
praktikandid löövad kaasa kogu tarkvaraarenduse protsessis alates eeltööst ja kliendiga kohtumisest, rakenduse arendamise
erinevatest etappidest kuni töö kliendile
üleandmiseni välja. Ja nagu päristöö, on ka
CGI suvepraktika loomulikult tasustatud.
Praktikale tulles ei maksa arvata, et loodud lahendused hiljem tolmu koguma jäävad: paljud projektid on jätkunud ka pärast
suvepraktikat. Sageli pakutakse tudengitele võimalust pärast praktikat päriselt tööle
jääda, sest paindlik töökorraldus lubab töötada ülikooli kõrvalt. Näiteks enamik eelmise suve praktikantidest jäi ka peale praktikaperioodi CGIsse tööle ning nad töötavad
meil tänaseni.
2021. aasta suvepraktikandid Robert
Leht ja Hendrik Ütt, kes praegu CGI nooremarendajatena töötavad, tõid oma kogemustest praktika eelistena välja suurepärase tiimitöö ja kiire arengu. „Põhilise
plussina õppisin lühikese aja jooksul palju
juurde erinevatest valdkondadest, nagu UI,
UX, backend, testimine ja pilveteenused,”

„Praktika esimestel päevadel oli juba tunne, nagu oleksin
osa firmast,” ütles CGI nooremarendaja Robert.

sõnas Hendrik.
Robert leidis, et motiveerivad olid ka
kliendiga kohtumised, mis lisasid tööle
vastutus- ja missioonitunnet. „Kõik oli väga
professionaalne ja põhjalik ning praktika
esimestel päevadel oli juba tunne, nagu
oleksin osa firmast,” lisas ta.

KANDIDEERI CGI
SUVEPRAKTIKALE!
CGI suvepraktikale pääseb kandideerimisprotsessi kaudu, kus esmalt ootame
huviliste sooviavaldusi lühikese enesetutvustusega ning seejärel tuleb oma oskuste
näitamiseks lahendada ka praktiline ülesanne.
Praktikale saamiseks tuleb seega veidi
pingutada, kuid tulemuseks on see, et praktikameeskondades saavad kokku alati väga
motiveeritud, nutikad ja võimekad noored

inimesed, kes sõbrunevad praktika käigus
omavahel ning õpivad ühiselt ja üksteiselt.
Praktikale kandideerimine avaneb märtsikuu alguses ja täpsem info on leitav CGI
kodulehelt.
Eelmistel aastatel on praktikantide, juhendajate ja klientide tihedas koostöös
valminud näiteks päikeseenergia potentsiaali arvutamise lahendus Eesti Gaasile
(2020), E-Kodaniku mobiilirakenduse prototüüp RIA-le (2021) ning maastikuanalüüsi
kaardirakenduse prototüüp RMK-le (2021).
Selle aasta projekte valmistatakse hetkel
veel ette, kuid ka need pakuvad tegijatele
põnevaid ülesandeid ja lahendavad mõne
kliendi või laiemalt ühiskonna reaalse
probleemi.
Uuri lisa ja kandideeri
aadressil www.cgi.ee.
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Praktika Tallinna Sadamas –

„Mul on vedanud – olen leidnud töö, mida tõeliselt
naudin. Ja mulle makstakse selle eest ka veel!“

võimalus panustada Eesti kui mereriigi arengusse

TÖÖPAKKUMISED

Triin Eljas

„Mõistsin, et üksi ei tee midagi ära, kuid koos on võimalik mägesid
liigutada,“ kõlab ilus mõte ühest Tallinna Sadama praktika aruandest.
Sarnaselt kirjeldavad kogetut veel teisedki praktikandid, kes toovad
erialaste oskuste omandamise kõrval esile hooliva meeskonna,
õppijasõbraliku keskkonna ning eelkõige töö tähendusrikkuse.
Autor: Tallinna Sadam

2

021. aastal oli Tallinna Sadama
grupis suvepraktikal kokku 20
praktikanti, kes said erinevaid
ülesandeid tehes põneva ja väärtusliku töökogemuse. Sadamakapteni
osakonna praktikantide seas olid Eesti Mereakadeemia mereveonduse ja
sadamatöö korralduse eriala õpilased
ning Tallinna Sadama tütarfirma TS
Laevade praktikantide hulgas Eesti Mereakadeemia ja Eesti Merekooli
tüürimehe eriala õpilased. Üks Mereakadeemia tudeng sooritas geodeesia
praktika Muuga sadamas. Lisaks olid
praktikandid erinevatest ülikoolidest
Tallinna Sadama IT-, raamatupidamise
ja personaliosakonnas.
Tallinna Sadama personalijuhi Kerli
Leppoja sõnul vaadatakse ringi aina
laiemalt ja püütakse leida koostöövõimalusi nii kutsekoolidega kui ka Taltechi inseneeria erialadega.

NELI TUGISAMMAST
Ehkki organisatsioon koos kõikide tütarettevõtetega on suur ning võimalused end
teostada väga mitmekesised, pakub Tallinna Sadam praegu praktikakohti peamiselt
neljas prioriteetses valdkonnas.
Laevaliikluse juhtimise valdkonna
praktika käigus tutvustatakse, millega sadam tegeleb, kuidas laevaliiklus toimib,
kuidas seda juhitakse ning millised ettevõtted Tallinna Sadama sadamates toimetavad. Teiseks prioriteetseks valdkonnaks on
vahimadruse praktika. Vahimadruse praktikandid praktiseerivad Tallinna Sadama
tütarettevõttes TS Laevad ja parvlaevadel
just täpselt seda tööd, mida vahimadru-

eeskätt ikkagi koostöö – see peab vastama
praktikandi ootustele, aga olema ka meile
tööandjana lühemas või pikemas perspektiivis väärtust loov. Kui laevaliikluse juhtimise vaatluspraktika kestab kuni neli nädalat ning vahimadruse praktika tavaliselt
kaks ja pool kuud ning toimub enamasti suvisel ajal, siis nii IT-tegevuste
kui ka sadamate ehituse ja halduse
valdkonnas on võimalik läheneda individuaalselt ning praktikante ollakse
valmis vastu võtma kogu aasta vältel.
Iga praktikant saab endale juhendaja,
kes teda igakülgselt toetab, kaasab ja
juhendab. Ühe praktika lisaväärtusena nimetabki Kerli Leppoja võimalust
töötada koos tõeliste oma ala professionaalidega. Tallinna Sadamas lähtutakse põhimõttest, et kui praktikant
saab reaalselt tööd teha ja abiks olla,
siis praktika eest ka makstakse.

SUUR JA ÜHINE SIHT

sed päriselt teevadki. Kolmandaks ootab
Tallinna Sadam oma ridadesse IT-alade
praktikante, sest neid oskusi on tarvis peaaegu kõikides sadama valdkondades. Neljandaks vajatakse praktikante sadamate
ehituse ja hoolduse valdkonda. Selle alla
kuuluvad nii elektri-, vee- kui ka kanalisatsioonitööd, aga ka väiksemad remonttööd
ja parandused. Nende praktikantide leidmiseks on hakatud aina enam vaatama kutsekoolide poole.

PRAKTIKA ON KOOSTÖÖ
„Praktikant võiks tulla meie juurde kindla
ootusega, mida tema praktikalt vajab,“ ütleb Kerli Leppoja ning lisab, et praktika on

Et praktika laiem eesmärk on järelkasvu tagamine logistikasektoris ning
merendusvaldkonna
populariseerimine, siis on hea meel, et laevanduse
valdkonnas on igal aastal paar praktikanti jäänud kohe Tallinna Sadamasse
või Tallinna Sadama tütarettevõttesse
tööle.
Mõeldes põhjustele, miks on Tallinna Sadam hea koht, kuhu praktikale
tulla, toob personalijuht eeskätt esile töö
tähendusrikkuse. „Noorte jaoks on aina
tähtsam, et töö poleks lihtsalt töö, vaid
muudaks maailma ja oleks oluline,“ tõdeb
Kerli Leppoja ning lisab, et Tallinna Sadam
aitab otseselt edendada Eesti konkurentsivõimet ja arendada mereriigi kuvandit.
Niisamuti on noorte, aga ka kogu ühiskonna jaoks üha olulisem, kuidas ettevõtted
suhtuvad ümbritsevasse keskkonda ning
ka oma inimestesse. Tallinna Sadam lähtub
oma tegevustes kestliku arengu strateegiast, näiteks on paika pandud selged eesmärgid ja tegevused kliimaneutraalsuse
suunal, aga väga oluliseks peetakse ka olla
toetav ja vastutustundlik tööandja.
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Ütle mulle kolm põhjust, miks
sa arvad, et tubli noor inimene
võiks üldse hotelli tööle tulla?
Eriti praegusel ajal.

Triin, sa oled 29-aastane ja
juhid Tallinna kõige hipsterlikumat 84-toalist disainhotelli.
Kuidas nii?
Minu loos mängivad rolli mõned kokkulangevused ja parasjagu head õnne on mul ka
olnud. Oma „hotellipisiku“ sain teismelise
eas, kui käisin suvel abiks ühes vanalinna
hotellis. Sain aru, et mulle meeldib olla inimeste keskel, nendega suhelda. Sain praktiseerida võõrkeeli (Triin suhtleb nii inglise
kui prantsuse keeles) ja vahetul suhtlemisel
turistidega tundsin, kuidas ka minu maailm
avardub. Tundsin ennast väga olulisena –
mina sain rääkida külalistele meie riigi ja
linna lugu ning aidata oma teadmiste ja
oskustega vormida nende kogemust Tallinnast ja Eestist. Mõtlesin juba toona, et selline töö võiks mulle sobida!

Lõpetasid Prantsuse Lütseumi,
aga hotellikooli ei läinudki?
Ütleme nii, et ühiskondlik ja perekondlik
surve ei lubanud alla ülikooli midagi vaadata. Loogiline oli minna edasi Tallinna Ülikooli prantsuse filoloogiat õppima. Pidasin
vastu kaks aastat. Hotellis olen kui oma
loomupärases keskkonnas. Teenindustöö
on oma olemuselt väga „laetud“ – päeva
jooksul on erinevad inimesed, situatsioonid, väiksemad ja suuremad ülesanded.
Õpid prioriteete seadma ja sageli uuesti
ümber seadma. Kuna külalised vahetuvad

iga päev, ei ole ükski päev päris sama, mis
eelmine. Teatud inimtüübile on see meelepärane, põnevaid olukordi esitav ja paneb
silma särama. Mõne teise jaoks on see ilmselt närtsitav ja raske. Mul vedas, et ma juba
väga noorena seda tööd „nuusutada“ sain
ja tegelikult ka äratundmisele jõudsin, et
see on minu jaoks nauditav ja põnev üheaegselt.

Teenindaja töös on ka
keerulisi momente.
Kas räägiksid neistki?
Ma ise olen vaid hotelli- ja restoranisektoris
teeninduses tegutsenud ja mulle vahel tundub, et meil on siin nagu mingi oma klubi,
väikse kiiksuga inimesed. Meile meeldib
teiste eest hoolitseda. Natuke nagu, et tahaks teha inimestele head ja arstiks õppida, aga saad aru, et päriselt arsti sinust ei
saa. Me ei päästa elusid, aga sageli päästame päevi! Kehvas tujus või tüli noriv klient
on heale teenindajale nagu üks keskmisest
keerukam ristsõna. Lahendamine nõuab
keskendumist, kuid kui lahendus käes, siis
on emotsioon ka laes. Eks kindlasti on ka
keerulisemaid hetki ja alati ei olegi head
lahendust, aga need õppetunnid, mis on
kriitilisemad, on ka kõige kaalukamad, kas
pole? Võin siiski lubada, et heal teenindajal
on vahetuse lõpus jalad ehk ringi sebimisest väsinud, kuid energia on laes ja emotsionaalselt väsimust ei tunta.

Kui ausalt öelda, siis ma ei tea teist alternatiivi, kuhu võetakse tööle kogemusteta ja
väljaõppeta noori inimesi ja kus töökogemusega õpib nii palju! Lühikese aja jooksul
näeme sageli väga suuri arenguid – tuleb
julgus, suhtlemisoskus, viisakus, meeskonnatöö, probleemide lahendamise oskus ja
ka võõrkeelte praktika.
Selline kogemus annab noortele tohutu
enesekindluse ja on väga hea baas ükskõik
mis elualal edasi tegutsemiseks. Kui uurida
tippjuhtide käest, kus oli nende esimene
töökogemus ja mida nad sellest õppisid,
siis väga sageli tuuakse esile just meie valdkonda. Me oleme nagu tippjuhtide kasvulava!
Kolmandaks – hotellides on tulemas
põnevad ajad. Pandeemia ajal kaotasime
paraku tuhandeid töötajaid. Nüüd värbame
inimesi jõuliselt juurde, aga see tähendab,
et meil on ka kiired karjäärivõimalused ambitsioonikamatele. Lähiaastatel kasvab välja uus põlvkond, kes hakkab juhtima uutmoodi külalislahkuse teenust. Ei raatsiks
seda vaid kõrvalt vaadata!

Kõige lõpuks − mis võiks
olla sinu soovitus
20-aastasele iseendale?
Ära lase end heidutada ega mõjutada teiste inimeste arvamustest, veel enam emotsioonidest. Sind ei tee õnnelikuks ega ka
õnnetuks ei diplom ega ametikoht, vaid
see, millega sa oma päevi tegelikult sisustad. Leia see, mida naudid ja mis sulle
meeldib! Ja maga rohkem! Siis oled õnnelikum ja tasakaalukam.
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Kooli kõrvalt tööle?

Need kolm noort teevad seda Selveris
Jan-Erik õpib kõrgkoolis, Isabel ja Henry aga alles gümnaasiumis. Kõik nad käivad kooli kõrvalt tööl
Selveris. Kellena ja miks nad just Selveris töötavad, kuidas mõjutab töölkäimine õppetööd ja mismoodi on
nad inimestena muutunud? Loe ja saa inspiratsiooni!

Autor: Gerli Ramler

Telemarketing annab

parima suhtlemiskooli saamaks edukaks mistahes ametis
Telefoni teel suhtlemise kogemus annab noortele kogu eluks kaasa julguse võõraste inimestega vabalt
suhelda ning erinevaid probleeme lahendada. Müügimeistrid on selles valdkonnas turuliidrid nii Eestis
kui ka Lätis juba rohkem kui 25 aastat.

Autor: Helen Külaots

Tööle, aga mitte
ainult raha pärast
Henry, Isabel ja Jan-Erik tunnistavad, et
kooli kõrvalt osakoormusega töötamine
annab hea taskuraha, kuid see pole ainuke põhjus, miks tööl käia. Isabeli jaoks on
tähtis ka kogemuste saamine. Kaksikvend
Henry lisab, et kuna ta on juba mitu suve
tööd teinud, siis tekkis tal lausa harjumus
tööl käia: „Tundus, et kooli kõrvalt jääb
üle piisavalt aega, millega ma ei osanud
midagi peale hakata. Imelik oli mitte tööl
käia.“
Kuna Isabel ja Henry hakkasid tööd otsima alaealisena, olid paljud uksed neile
suletud, kuid Selverisse nad said. „Meil on
paindlik graafik ja head töötingimused.
Kui vaja vaba päeva, siis tööandja tuleb
alati vastu,“ kiidavad nad Selverit ja lisavad, et gümnaasiumiõpilasele on see hea
koht lisaraha teenimiseks. Jan-Erik, kes
õpib juba kõrgkoolis, valis Selveris töötamise eelkõige sellepärast, et see asub
kodule lähedal, kuid ka töö ise on mõnus:
„Ma olen e-poe ostude komplekteerija ja
kaupa kokku pannes teen mõni päev lausa 25 000 sammu. Mulle meeldib töö, kus
saan palju liikuda.“

Töölkäimine annab
eluks vajalikke oskusi
Jan-Eriku tööks on kaupade komplekteerimine. Henry töötab aga hoopis Selveri
pagariletis küpsetajana. Isabel on tööstuskaupade osakonnas teenindaja. Kõik
kolm ütlevad, et noorelt tööle minek on
õpetanud neile vastutustunnet, distsipliini ja muidugi raha väärtust. Henry lisab, et
Selveris töötamine on parandanud tema
loogilist mõtlemist: „Kasvõi see, kuidas
kaupu ladustatakse, on tõstnud mu aru-

Egle Tamlak

Kaksikud Isabel ja Henry töötavad gümnaasiumi
kõrvalt Järve Selveris. Foto Hendrik Osula

saamist nii loogikast kui logistikast.“ Isabel on aga töötades saanud juurde enesekindlust: „Oskan palju paremini suhelda
ja end professionaalsemalt väljendada,
mis tuleb ka koolis kasuks. Lisaks teenindamisele on minu ülesanne teha saalis
väljapanekuid, mis on omakorda parandanud minu loomingulist ja turunduslikku mõtlemist – eesmärk on ju paigutada
kaupa nii, et klient ostaks.“
Noorte jaoks on tähtis kokkuhoidev ja
tore kollektiiv. Jan-Erik ütleb, et saab alati
kolleegidelt abi küsida: „Meil saab palju
nalja ja oleme alati üksteisele toeks.“ Samamoodi kirjeldavad õhkkonda Isabel
ja Henry: „Järve Selveris on toredad töötajad. Kui on raske päev, siis me hoiame
kokku ja aitame üksteist.“

Kas töölkäimine
õppetööd ei sega?
„Kui on tahtmist, siis jõuab palju – nädala
sees käin koolis, nädalavahetuseti tööl,“
ütleb Jan-Erik, kes õpib laevajuhtimist.
„Läksin seda eriala õppima oma onu järgi, kes on nüüdseks kapten.“ Isabel ja

Henry õpivad Kiili Gümnaasiumi 11. klassis ja ütlevad uhkusega, et töölkäimine
pole nende õppetööle halvasti mõjunud.
„Õpetajad suhtuvad mu töötamisse pigem positiivselt ja tõdevad, et täiskasvanuna oskan ma ise oma piire tunnetada
ja vastutada,“ ütleb Henry. Isabel lisab,
et alguses olid õpetajad mures, et kuidas
hakkama saan. „Nüüd on nende imetlus
suur, et olen suutnud hoida häid hindeid,“
ütleb ta. Selveris töötamine on aidanud
Isabelil paremini mõista, mida ta edasi
õppima minna tahaks. „Ma pole veel täpset valikut teinud, aga kindlasti on see
seotud suhtlemise või inimeste aitamisega,“ ütleb ta. Isabel ja Henry olid oma
klassist esimesed, kes kooli kõrvalt tööle
läksid, aga tänaseks on nad inspireerinud
oma klassist paljusid.
Kõik kolm ütlevad kahtlusteta, et soovitavad noortele minna kooli kõrvalt tööle. „Saad kõva kogemuse, uusi tutvusi,
taskuraha ja parandad enesedistsipliini,“
ütleb Jan-Erik. Henry lisab, et iga töökogemus on väärtuslik: „Kuskilt peab ju
alustama!“
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„Telefonimüük on põnev elukutse, mis
annab noortele hea baasi edasiseks oskuslikuks suhtlemiseks ning eduka karjääri tegemiseks. Paraku pelgavad väga
paljud noored nii müügitööd kui ka üldse
võõraste inimestega kõneleda. Telemarketing on selles vallas väga heaks esimeseks sammuks,” ütleb Müügimeistrite
AS-i projektijuht Egle Tamlak.
Egle ise alustas Müügimeistrites 16-aastasena. „Olin alustades nii noor ning kahtlesin endas parasjagu. Aga pean tunnistama,
et ajakirjade-ajalehtede müümine oli palju
lihtsam ja mõnusam töö, kui oskasin arvata,” meenutab täna üle kümne aasta ettevõttes töötanud naine. „Edasi pakuti mulle
juba müügijuhi kohta ning sellel ametikohal olin ligi kaks aastat. Kuna olen oma loomult aktiivne suhtleja ning mulle meeldib
kaasa mõelda, uurisin, mida saaksin veel
teha, et rohkem raha teenida. Hakkasin lisaks andmeid sisestama.”
Mõni aeg hiljem aga otsustas ettevõtte
juht julgele ja aktiivsele töötajale pakkuda
kvaliteedijuhi kohta – see tähendab, et Egle
hakkas teisi müüjaid hindama ja koolitama.
Müügimeistrites on arengu mõttes uksed

www.telemarketing.ee

valla kõigi jaoks, kelles on sädet, tahet ja
julgust edasi pürgida. Tänaseks täidab Egle
juba projektijuhi kohuseid.
Egle lisab, et ettevõttesse on tööle oodatud kõik inimesed, kes soovivad panna
end proovile hea suhtleja ning müügiinimesena. „Ettevõtte struktuur on selliselt
üles ehitatud, et igas kontoris on oma müügijuht, kes on saanud spetsiaalse koolituse
uute inimeste väljaõpetamiseks. Töövestlusel viiakse läbi vestlusvoor, tutvustatakse uuele inimesele töö sisu,” selgitab Egle.
„Esimesel päeval tasub hakata kohe materjalidega tutvuma, sest mida kiiremini uue
eriala omandamisega pihta hakata, seda
vähem üleliigseid hirme tekib. Iga asja saab
müügijuhiga läbi arutada, igale küsimusele
saab vastuse.”
Seejärel tehakse uue inimesega vajalik
hulk testkõnesid, et mängida läbi kõikvõimalikud situatsioonid. „See praktika on
ülimalt oluline, sest kuiv lugemine kahjuks
ei aita reaalseid olukordi ette näha. Aga samas on meie väljaõpe nii efektiivne, et piisabki ühepäevasest korralikust harjutamisest, ning inimene ongi valmis tööga pihta

Müügimeistrite meeskond

hakkama,” räägib Egle. „Aga loomulikult
abistavad ja motiveerivad müügijuht ja kolleegid sind ka edaspidi.”
Müügimeistrites leiab tööd peaaegu igas
Eesti linnas ja muuhulgas ka osalise ajaga
või kodukontoris, mis sobib hästi nii tudengitele kui ka noortele peredele laste kasvatamise kõrvalt. Umbes viiendik telefonimüüjaid töötab muide kodukontorist, mida
võimaldab ettevõtte kasutatav tehnoloogia
ja arvutipark. Ettevõte maksab ka näiteks
sünni- ja tervisetoetust ning toetab rõõmuga erinevaid ühistegevusi, mida kontoritöötajad parema sünergia kasvatamiseks välja
pakuvad.
Igapäevaselt teevad Müügimeistrite inimesed ligi 20 000 müügikõnet ja ligi 2000
müügitehingut, mis on äriliselt väga suur
panus meie koostööpartnerite soovide
täitmisel. Kuna parima kliendikontakti loob
täpne sihtgrupi valik ja personaalne suhtlemine, on telemarketing läbi aastakümnete
kõige tulemuslikum müügiviis. Kiire tagasiside annab võimaluse kohe reageerida ning
teha muudatusi ettevõtete müügistrateegias, hinnakujunduses või muus.
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Wolf Groupis

Tippkokk Dmitri Fjodorov (29):
„Koka amet ei ole töö. See on elustiil.“
Dmitri, oled pärit Sillamäelt,
kust tulid Tallinna kokaks
õppima. Täna kuulud Eesti
gastronoomia tippu. Miks
kokakool?

Dmitri Fjodorov

Jah, Ramsay on endast ilmselt teadlikult
just sellise kaubamärgi kujundanud. Reaalsuses on köögis pigem väga muhe õhkkond
ja toetav koostöö, mis aeg-ajalt keerukamaid ülesandeid pakub − nt suuremate
sündmuste toitlustamine. Kui töötad inimestega külg külje kõrval ühise eesmärgi
nimel, siis avastad ühel päeval, et kolleegidest on saanud su head sõbrad. Pingelistes
olukordades on üksteisega arvestamine
väga oluline ja no eks köögis tuleb ikka
seiklusi ette. Seiklused sõpradega on midagi muud kui seiklused inimestega, kes sind
kardavad.

Millest sõltub koka
edu, tema areng?
Kokkade maailm võib väga huvitavaks
kujuneda, kui sead ise endale ülesandeid
ja eesmärke. Olin koolis ilmselt üks tublimatest ja seega sain ka praktikale tipprestorani Egoist. Sealt sai kõik alguse. Minu
suurim õpetaja ja partner on olnud Andrei
Šmakov (Andrei on hetkel Moskva restorani
Savva peakokk, Savvale omistati just Miche-

lood sa oma töökoha ise
Wolf Group on Euroopa juhtiv ehituskeemiatoodete ja -süsteemide tootja. Wolf Groupi sertifitseeritud
tootmisüksused asuvad Eestis, Hispaanias ja Venemaal. Ettevõtte missioon on inimeste elukvaliteedi parandamine,
pakkudes ohutuid, energiasäästlikke ja keskkonnasõbralikke ehituslahendusi.
Lisaks uue keele õppele otsustas Paula minna edasi õppima TalTechi puidu-, plasti- ja
tekstiilitehnoloogiat, et areneda nooremkeemikust edasi ja võtta rohkem vastutust.

Seda peaks küsima minu emalt ja tädilt,
kes ühel päeval köögilaua taga mulle selle
plaani tegid. Ema põhjendab seda kui ratsionaalset valikut – olgu mis ajad on, aga
sööma inimesed ju peavad! Kui ise mõtlesin tulevikuvalikute peale, siis ei suutnud
ka midagi mõistlikku välja mõelda. Hinded
olid korras, loogiline oleks olnud gümnaasiumisse või ülikooli minna. Aga mul oli kiire iseseisva elu alustamisega ja ehitus ega
tehnika mind ei köitnud, seega kokakool
tundus täiesti OK.

Me ei tunne just paljusid
tippkokkasid nime- ja nägupidi.
Teame telekast Gordon
Ramsayt, kes köögis kokkade
peale karjub ja näib, et sellega
tohutu edu on saavutanud.
Mis toimub kokkade maailmas
tegelikult?

TÖÖPAKKUMISED
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lini täht ja seega on Andrei teine Eestist pärit peakokk, kes selle kõrge tunnustuse on
pälvinud). Andrei on nagu raamat, mida
hakkasin kohe suure põnevusega lugema,
kuid mida ta samal ajal kogu aeg täiustab.
Lõputu õppimise protsess ja igav ei ole hetkekski. Ta mõjub nii, et tahad ise ka parem
olla. Vist igal elualal sõltub palju sellest, kes
on sinu õpetajad, kelle juures oma karjääri
alustad. Tahan ka ise olla selline, kes tekitab soovi rohkem teha ja õppida. Ma ei taha
oma aega raisata, kui minu juurde tuleb
kokk, kelle esimene küsimus on: mis kellani
ma pean olema? Minu vastus on ühemõtteline: sa ei peagi siin olema. Võid jääda, kui
sa tahad siin olla.

Räägi kokkade
maailmameistrivõistlustest?
Nagu spordiski, on ka siin korralik ettevalmistus, treenerid, meeskond. Võistlus ise
on väga mastaapne – sa võistled kõrvuti maailma tippudega, legendidega. See
arendab tohutult ja annab võimsa emotsiooni. Soovitan väga seda kogemust, avardab silmaringi ja tutvusringkonda (Dmitri
esindas Eestit Bocuse d’Or kokkade maailmameistrivõistlustel 2015).

Pikad päevad köögis
kuuma pliidi ääres, kas
see on ikka hea töö?

No kui keegi seda niimoodi võtab, siis
võibolla ta ei ole õige ameti peal. Kui töö
on vaev, päevad venivad pikaks ja üldse ei
meeldi – lõpeta ära! Proovi midagi muud!
Arvan, et iga inimene väärib tööd, mis pakub naudingut. Vastasel juhul tekitab töö
stressi, mida ei suuda mingi palganumbriga kinni maksta. Kui midagi teha, siis juba
hästi ja nii, et ise protsessi naudid. Ma isegi
ei ütle hommikul, et lähen tööle. Koka amet
ei ole töö, see on rohkem elustiil ja seda ei
muuda niisama.

Kui sa enda 20-aastasele
minale saaksid mingit
nõu anda, mis see oleks?
Nõuannetel poleks tegelikult mingit mõtet,
20-aastaselt ei kuulaks ma enda õpetussõnu ja ikka tahaks kõik omal nahal järgi
proovida.

KAUR VAHTRIK
(kvaliteedidirektor)

PAULA EDA STOICESCU
(nooremkeemik)
„Wolf Groupis olen töötanud 4 kuud ja selle lühikese perioodi jooksul olen õppinud
väga palju! Minu jaoks on tööandja juures
oluline toetus ülikooliõpingutele, arvestav
kollektiiv ning karjääri- ja arenguruumivõimalused. Kõige tähtsam, et hommikul
ärgates oleks motivatsioon tööle tulla. Just
Wolf Group vastas minu ootustele! Juba
töövestlus oli niivõrd erinev, siin visati kohe
nalja, tekkis kohe kodune tunne,“ meenutab Paula.
Paula on lõpetanud ülikooli Saksamaal
keemia erialal. Wolf Group oligi esimene
töökoht, kuhu neiu pärast lõpetamist kandideeris. Eelnevat erialast töökogemust tal
polnud, õpingute kõrvalt oli ta töötanud
baaris. Naljaga pooleks ütleb ta, et seal
tuli ka ette pudelite loksutamist, kuid teist
moodi. Wolf Groupis on tähtis mitte ainult
suur kogemus kindlal alal, vaid tahtmine
kasvada ja olla õpetatava rollis.

Wolf Group on
rahvusvaheline ettevõte
Paula suhtleb kolleegidega inglise keeles,
kuna mitu neist on venekeelsed ja räägitakse ka hispaania keelt. Neiu on õppinud
juurde hispaania keelt ja otsustas sel aastal minna ka vene keele kursustele. „Mulle
meeldib see multikulti asi!“ ütleb Paula.
Inimesed on erinevad, peaasi et oleksid
sümpaatsed ja siin ongi nii!“

Kaur tuli Wolf Groupi tööle ülikooli viimasel kursusel. Ta õppis TKTK-s tööstusinseneriks ja üks tema õppejõududest oli Wolf
Groupi osakonnajuht, kes soovitas Kaurile
kandideerida avalikul konkursil hermeetikute osakonda meistri ametikohale.
„Ma soovitaksin igaühele, kes näeb end
tulevikus juhina, alustada operatiivjuhi
tasemest. Sealt saab kätte põhitööde oskused, mille peale saab ehitada oma edasise
karjääri ja oskuste õppe,“ ütleb ta.
Kaur mainis, et talle meeldib kvaliteedi
osakonna juures just see, et sulle võidakse ühe nädala jooksul helistada USAst,
Hispaaniast, Venemaalt või Saksamaalt.
Arenduskeskus ja peakontor asuvad Eestis
ja siin langetatakse tähtsaid otsuseid. Nagu
ütleb Kaur − The magic happens here!
„Ma tahan kindlasti tänada oma tolleaegset otsest juhti, kes oli hästi toetav ja
nõudlik. Kui tegin midagi valesti, siis sain
peapesu, aga samas, kui ta tundis, et olen
uppumas, siis ta päästis mind,“ räägib Kaur.

Wolf Groupis lood sa ise oma töökohta, mitte töökoht ei loo sind
Kõik inimesed on oma loomult erinevad.
Ettevõte pakub keskkonda, kus saab ise
luua töökoha oma oskuste ja inimtüübi
järgi. Siin saab luua!

INDREK PIIR
(tootmisinsener)
Indrek tegi kooli kõrvalt Wolf Groupis tööd
2,5 aastat. „Mine tööle nii varakult, kui
saad,“ soovitab ta. „Töötasin kaks päeva
nädalas ja ülejäänud ajal käisin loengutes.
Ma tahtsin saada inseneriks ja mu eesmärk
oli ehitada tehaseid. Aga kui loengu ajal
õppejõud mainis, et otsitakse nooremkeemikut, siis mõtlesin, miks mitte proovida.“

Siin on tegutsemisvabadus ehk
saab ise planeerida oma aega ja
tegevusi.
„Minu ülesanne oli arendada isepaisuvaid
tihendeid ja teha laboris katseid. Ükskord
võtsin ette ka leida lahendus praagiprobleemile ja arendasin välja oma meetodi.
Sellega jäin silma tootmisdirektorile ja
minust sai aasta pärast tootmisinsener.“
Indrek on töötanud ettevõttes viis aastat. Üks põhjustest, miks ta on siia jäänud,
on tootmise meeldiv seltskond, kellega nad
korraldavad ühiseid üritusi ja veedavad
koos aega ka väljaspool tööd.

Hea keemia, tehnika või
tootmise valdkonna õppur!
Kui otsid tööd kooli kõrvalt või pärast
kooli lõpetamist, saada oma CV
aadressile personal@wolf-group.com.
Kujundame koos tulevikku!
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Ettevõte, kus igast töötajast
võib saada staarmängija

Maximast leiab tööd nii see, kes otsib stabiilsust, kui ka see, kes on huvitatud kiiresti karjääriredelil
edasiliikumisest. Takistuseks pole seegi, kui elad mujal, aga tahad töötada Tartus või Tallinnas.

Maxima kaupluse töötajad. Foto: Maxima Eesti

Autor: Siiri Liiva,
Maxima Eesti avalike suhete juht

„Ma olen köögis võlur. Mina mõtlengi välja
need uued kulinaariatooted, mis meil leti
peale tulevad,“ räägib viimased poolteist
aastat Maximas töötanud toidutehnoloog
Rauno Saar (30), kelle käe all valmivad
jaeketi omatoodangu Meistrite Kvaliteedi
tooted. Enne ettevõttega liitumist töötas
ta kümme aastat restoranikoka ning söögikohtade keti keskköögi juhina.
„Esimesed minu tehtud retseptid tulid
Maxima poodides müüki eelmisel sügisel,“ kirjeldab Rauno, kes vastutas jõulusortimendi retseptide kokkupanemise
eest. Tema käe alt on tulnud ka peagi
lettidele jõudev kevadsortiment, kus on
üle 40 uue toote. Esimesed poolteist aastat Maximas on Rauno hinnangul läinud
väga kiiresti. Talle meeldib, et ettevõte
usaldab oma töötajaid ja on oluliselt innovatiivsem, kui väljaspool ettevõtet tihti
arvatakse.
„Ma arvan, et mul on vabamad käed,
kui on olnud eelnevatel toidutehnoloogidel, sest mul on taust olemas – ma ei ole
toidutehnoloogiks õppinud, aga ma olen
köögist välja kasvanud ja roninud igale

poole, kuhu võimalik,“ räägib Rauno. Tihti
käib ta ka üle Eesti asuvas 12 tootmistsehhis kohapeal, veetes mõnikord seal mitu
päeva. „See on asi, mis ei lase kunagi
tekkida rutiinil – mida rohkem ma ringi liigun, seda elavam ma olen,“ leiab ta.
Rauno hinnangul muutub väga palju ettevõtte tootmises ka aasta lõpuks
valmiva keskköögiga. Kui praegu töötab
Maxima tootmises umbes 200 inimest, siis
peagi kasvab sealgi vajadus lisatöökäte
järele. „Mina soovitaks just äsja kutsekooli lõpetanud õpilasele meie juurde tulla.
See on ideaalne koht, kus alustada – siin
on võimalik näha, kuidas tegelikult toimub suurtoomine,“ kinnitab Rauno.

MAXIMAS ON TÖÖD IGAÜHELE
„Kui öelda Maxima, siis tõenäoliselt kangastub esmapilgul inimesele tuttav kodulähedane kauplus, kuid tegelikult on
Maxima palju suurem ja mitmekesisem,“
tõdeb ka ettevõtte personalijuht Lea Kimber. Eestis enam kui 20 aastat tegutsenud
jaeketist on tänaseks saanud üks suuremaid siinseid tööandjaid ja maksumaksjaid, kelle palgal on ligi 3700 töötajat.
„Meie ei liigita inimesi vanuse, pikkuse,
rahvuse ega soo järgi – meil saavad tööd

kõik,“ rõhutab Lea.
Kui esmapilgul võib tunduda, et töö kaubanduses on kassas istumine või lettidele
kauba ladumine, pole see kaugeltki nii.
„Tegelikult on töö kaubanduses huvitav
väljakutse, mis eeldab ühteaegu oskust
suhelda kui ka taluda pinge- ja stressiolukorda. Kõike seda seob kokku ütlus – kes
on kord kaubanduses töötanud, see saab
ülihästi hakkama kõikjal,“ ütleb Maxima
Eesti personalijuht. Paljud jaekaubanduse keskastme- ja tippjuhid on tihti ise
alustanud teenindajana.
Lisaks nendele 3000 inimesele, kes
aitavad töös hoida Maxima 83 kauplust
üle Eesti, töötab veel 350 inimest ettevõtte Tallinna külje all asuvas logistikakeskuses, 200 inimest eelpool mainitud
12 tootmistsehhis Tallinnas, Pärnus ja
Narvas ning 230 inimest pealinnas asuvas
kontoris. Muuhulgas saab end proovile
panna ka turunduses, IT-arenduses ja videoanalüütikas. „Kokku on meil kümneid
erinevaid ametikohti, mille vahel on tööja teotahtelisel inimesel võimalus vabalt
valida,“ räägib Lea.
Seejuures pakub ettevõte ise suurt
tuge sisseelamiseks. Näiteks mentorlusprogrammi ja e-õppe abil aitavad koge-
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Maximast saad enam!
• Tasuta lõunad kaupluste,
tootmise ja logistikakeskuse
töötajatele.
• Kaugemalt tulijatele
tasuta transport ja elukoht
üürimajas.
• Tervisetõendi hüvitamine
suures osas ja tasuta
vaktsineerimine.
• Juba 12 aastat premeeritakse
töötajate lapsi, kes on tublid
õppurid.
• Töötajate lapsed saavad
Maximalt kingituse nii kooli
minnes kui jõuludeks.
• Saad oma ala eksperdiks
tänu mentorlusprogrammile,
sisekoolitustele ja
täiendõppele.
• Maximas on tugev ja toetav
meeskond, poodides valitseb
peretunne.

numad töötajad uutel kolleegidel Maxima
töökorraldusse paremini sisse elada. „Lisaks viime regulaarselt läbi koolitusi nii
kauplustes, logistikakeskuse kui kontori
poolel, et anda töötajatele võimalus end
pidevalt tööalaselt harida ja luua seeläbi
ka võimalused karjääri tegemiseks,“ sõnab Lea.
Maxima töötajate hulgas on nii neid,
kes on töötanud pikalt samal töökohal,
kui ka neid, kes on leidnud endale aastate jooksul erinevaid väljundeid. Ettevõtte
pikaajalised töötajad on toonud välja, et
hindavad meeskonda, kus nad töötavad,
aga ka eneseteostus- ja karjäärivõimalusi.
Suur hulk on neid töötajaid, kes on alustanud kassapidaja või vahetuse vanema kohalt, liikunud kaupluse juhataja, piirkonnajuhi või mõnele kontori ametikohale.

VÕIMALUS ARENEDA
KOOS ETTEVÕTTEGA
Üks selline pika staažiga töötaja, kes alustas kaupluses jääkide revideerija, praeguses mõistes vahetuse vanema kohalt, on
Maximas 14 aastat töötanud, hiljuti ära

Violetta Erro. Foto: Maxima Eesti

käinud ning selle aasta alguses naasnud
kaupluste kaubandusvõrkude koordinaator Violetta Erro (32). „Esimest korda tulin
ma ainult suveks, et lisaraha teenida,“
meenutab naine, kes tuli 18-aastasena
ettevõttesse seal juba töötanud sõbranna
kutsel.
Maximas erinevaid ameteid pidanud
Violetta sõnul pakub ettevõte väga head
kasvulava, kus oma mõtteid elu viia.
„Häid ideid proovitakse siin teoks teha
ja igat head initsiatiivi kiidetakse, kui see
toob tulemusi,“ põhjendab Violetta. Tema
sõnul on ettevõtte kultuur aastate jooksul palju muutunud. „Meie uut kultuuri
on igal sammul tunda,“ märgib Violetta,
viidates enam kui aasta tagasi juurutama
hakatud uuele juhtimismudelile.
TVE-nime kandev organisatsioonikultuur põhineb kolmel sambal: teadlikkusel
(T), vastutusel (V) ja eneseusul (E). Lühidalt öeldes tähendab see, et kui ettevõte pühendab rohkem aega, et selgitada
oma eesmärke töötajatele, tõuseb nende
teadlikkus, nad võtavad rohkem vastutust
ning koos sellega kasvab ka nende eneseusk. „Tänu sellele saame kõik aru, mis
suunas me liigume,“ rõhutab Violetta.
Ka meeldib talle, et Maxima näol on
tegu rahvusvahelise ettevõttega, kus on
erinevast rahvusest töötajaid. „Väga tore
on see, et me viime koosolekuid läbi inglise keeles ja nii tõuseb Maximas töötades
inglise keele tase,“ põhjendab ta. Ühtlasi
hindab Violetta ka seda, et Maxima näol
on tegu stabiilse tööandjaga, kes pakub
oma töötajatele ohtralt lisahüvesid.

ÜKSIKISIKU VÄÄRTUSTAMINE
ON KÕRGEL KOHAL
Seda, et Maximas on praegu toimumas
suured muutused, kinnitab ka ettevõtte
personalijuht Lea Kimber. Tema sõnul
on selle aluseks paljuski ettevõtte uus
kultuur. „Me oleme Maximas jõudnud järeldusele, et edu toob iga üksiku inimese
väärtustamine – saame üheskoos edukad
olla vaid siis, kui pöörame tähelepanu iga
üksiku inimese panusele. Siin tuleb appi
kaasamine. Maxima on avatud kõikidele
töötajatele ja kõigi arvamusega arvestatakse,“ rõhutab ta.
Lea sõnul ootab Maxima liituma kõiki
neid erineva ettevalmistuse ja töökogemusega inimesi, kes ihkavad laiendada
oma teadmisi, on valmis võtma vastutust
ning seeläbi andma oma panuse Eesti ühe
suurima tööandja edusse. „Oleme inimeste jaoks olemas kõikjal Eestis ja seda,
mida me teeme, näevad ja tajuvad iganädalaselt sajad tuhanded eestimaalased,“
räägib ta.

Kandideeri kohe!
Maxima vabade töökohtadega
saad tutvuda siin:
https://talendipank.ee/maxima.
Kui sinagi tahaksid selles kõiges
kaasa lüüa, siis pane oma
elulookirjeldus kohe teele
cv@maxima.ee või helista
telefonil 5556 6287.
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Ideaalne töökoht noortele,
kes armastavad loodust ja innovatiivsust

Eestimaine energiaettevõte AS Alexela on noorte seas populaarne tööandja nii heade töötingimuste
ja paindlike tööaegade pakkuja kui ka rohelise mõtlemise eestvedajana. Sõmeru tankla juhtiv
klienditeenindaja Agnes Koppel nendib, et tema puhul on üks Alexelas töötamise põhjus just see, et
ettevõte ei müü klientidele lihtsalt tooteid, vaid suunab inimesi tegema paremaid valikuid.

Ootame sind meiega
koos maailma muutma!
2021.aastast näiteid
Kogukonnaprogrammi raames istutatud
puid 293 238tk, ligikaudu 20 000
inimest liitunud (Lääne maakonna jagu)

Lõime Eesti kunstnike teostega korduvkasutatavad
kohvitopsid populariseerimaks korduvkasutatavat
kohvitopsi

Autor: Gerli Ramler

Agnes Koppel

A

gnes leidis Alexela töökuulutuse CV
Keskusest ning otsustas pärast vestlust värbajaga, et soovib kindlasti
seda töökohta. „Nii läksin värbaja järgmist
kõnet ootamata kohale ja ütlesin, et soovin siia tööle tulla! Samal päeval hakkasin
ametit õppima ja nädala pärast olin juba
töögraafikusse pandud,” meenutab ta.
„Praeguseks olen Alexelas töötanud kaks
aastat ja saanud klienditeenindajast juhtivaks klienditeenindajaks.”
Ta nendib, et teadis varem vaid seda, et
Alexela on tanklakett. „Aga tööle asudes
sain teada, kui suuremahulise ja mitmekülgse ettevõttega tegelikult tegemist on.
Mulle väga meeldib, et Alexela on roheinnovatsiooni suunanäitaja. Me ei müü klientidele lihtsalt tooteid, vaid suuname inimesi
tegema paremaid valikuid, et säästa meie

armsat loodust. Seda nii korduvkasutatavate kohvitopside, puude istutamise kui
ka lihtsalt informatsiooni jagamise näol.
Alexelas iga päev tõepoolest mõeldakse,
arendatakse ja viiakse ellu rohemajandust
edendavaid alternatiive. Südame teeb
soojaks, et saan olla osa sellest! Usun, et
mul on Alexelas veel palju õppida ja korda
saata, ning ootan põnevusega, mis tulevik
toob.”
Äsja saavutas Alexela CV-Online „Top
tööandja” viimase uuringu järgi kaubandussektori tööandjate seas kõrge viienda
koha. Ettevõtte personalijuht Katrin Püks
nendib, et tudengeid töötab neil omajagu.
„Teenindus on väga hea esimene töökoht
või lisatöö kooli kõrvalt. Pakume võimalusi laialdaste kogemuste omandamiseks
ning igal tublil töötajal on võimalik liikuda

ametiredelil edasi ja soovi korral leida tänu
Alexela mitmekesisusele töö ettevõtte mõnes muus tegevusharus.”
Näiteks on ettevõtte üks kolmest põhiväärtusest „muudame maailma”, mis annab kõigile töötajatele võimaluse olla osa
millestki suuremast – muuta Alexela vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkusega seonduvate tegudega Eesti elu paremaks ning
keskkonnasõbralikumaks.
„Igal aastal küsime oma töötajatelt tagasisidet rahulolu uuringuga ja teeme tegevusi uuringust väljatulnud arengukohtadega.
Viimase aastaga on meie positiivsete jätkajate osakaal tõusnud 5% ja see on hetkel
68% ning uurime ka, kui hea meelega meie
töötajad Alexelat tööandjana soovitavad.
See näitaja tõusis aastaga lausa 11% ja on
nüüd 89%,“ räägib Püks.
„Samuti vaatame igal aastal üle oma
väärtuspakkumise töötajatele ja küsime
nende soove. Kui töötajad küsisid hambaravi toetamist, siis nüüd juba teist aastat
pakume oma töötajatele spordisoodustuse, tervisepäevade ja erinevate toetuste
kõrval laialdast ravikindlustuse paketti,”
ütleb personalijuht. „Tööaja- ja kohapaindlikkus ei ole pelgalt sõnakõlks ning meie
kontoris ei loeta istumise tunde, vaid tulemusi. Tanklates ja tootmises teevad juhid
ja töötajad töögraafikuid koos. Otsime aina
rohkem viise ja võimalusi meeskondade
arendamiseks ning iga töötaja saab ka ise
oma arengus kaasa rääkida. Tunnustame
ja tähistame, alustades iga töötaja sünnipäevast ja lõpetades kõikvõimalike muude
ühistegevustega.“

Alexela eesmärk on olla
puhtamate tulevikukütuste
teerajaja Eestis ja
e-mobiilsuse eestvedaja

Oleme andnud jõudu mitmele
kogukondlikule algatusele ja
panustame Eesti arengusse

Alexela lõi klientidele taastuvenergial põhineva
elektripaketi Rohesärts ja kasutab ise
100% taastuvenergial põhinevat elektrit

Alexela veepudelid

100% taaskasutatud
plastist

Nutikad digilahendused - digitemplite
kogumine ostude eest, Alexela äpp ja
nutikad makselahendused äpis

2022.aastal jätkame
Kogukonnaprogrammi
liikmete kasvatamine, et
ühiselt jõuda liikmetega
järgmiste aastate jooksul
1,3 miljoni puuni

Nutikate
digilahenduste
jätkuarendused

Jätkusuutlike ja keskkonnavaatest vastutustundlike
tankimislahenduste jätkuv arendamine

Kogukondlike projektide
laiendamine ja arendamine

Ettevõtte CO2 neutraalseks
aastaks 2030 teekonna jätkamine

Tule Alexelasse ja
muudame koos maailma!
www.alexela.ee
www.alexela.ee/tule-toole

Rahvusvahelise uuringu Sustainable Brand Index™ kohaselt on tarbijate
hinnangul Alexela kütuseettevõtetest sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt esikohal

alexela.ee/tule-toole
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Original Sokos Hotel Viru ja Prisma ootavad sind!
Eestis on kaks ettevõtet, mis kuuluvad Soome suurimasse kaubanduskontserni S-Grupp. Need on legendaarne Viru hotell
(Original Sokos Hotel Viru) ja Prisma Peremarket. Tegelikult tegutseb see kontsern paljudes valdkondades Soomes, Eestis ja Venemaal.
Lisaks majutusele ja jaekaubandusele on kontsernis restoranid, bensiinijaamade kett, ilu- ja rõivakaubamajad, ehitus- ja aianduspoed
ning isegi pank. Kui valid järgmiseks töökohaks mõne S-Grupi ettevõtte, saad omale 40 000 toredat kolleegi!

Tee karjääri kaubanduses või hotellinduses, töötades
Soome suurimasse kaubanduskontserni kuuluvas ettevõttes!

Aastaga ettekandjast teenindusjuhiks – Andra lugu
VIRU HOTELL –
KÜLALISLAHKUSE ÄRI
Original Sokos Hotel Viru – legendaarne
maamärk Tallinna südames, kus ajalugu ja tänapäev kohtuvad sõbraliku teeninduse saatel. Oleme teel VIRU sündmuskeskuseks, kus alati midagi toimub.
Tänavu kevadel tähistame väärikat 50. sünnipäeva.
Tegutseme külalislahkuse äris ja koos
meiega tegutseb hulk kirglikke oma ala
professionaale.
Oma vaheldusrikka ja paindliku töökeskkonnaga sobib Viru esimeseks töökohaks nii koolinoortele kui ka tudengitele.
Pakume võimalust töötada nii osalise kui
ka täiskoormusega, arvestame ka töötajate soovidega töögraafikute koostamisel.
Virus saab areneda ja karjääriredelil edasi
liikuda. Hoolitseme oma töökeskkonna ja
töötingimuste eest, pakkudes töötajatele
soodsat lõunasööki, sporditoetust, tasuta
majutust meie keti hotellides ning palju
muid soodustusi. Lisaks hea töökeskkonna
väärtustamisele on Viru ainsa Sokos Hotels
keti esindajana Eestis kindlasti ka üks vastutustundliku hotellinduse suunanäitajaid
meie turul.

Andra soovitus noortele:
Tuleb teha seda tööd,
mis sulle endale tõeliselt
meeldib. Kui sulle meeldib
inimestega suhelda ja
külalisi õnnelikuks teha,
siis tasub valida teenindaja
töö. Siis on ka restorani tööd
kerge õppida ja see tundub
loomupärane.

Andra lõpetas eelmisel kevadel gümnaasiumi ja otsustas enne ülikooli minekut
võtta ühe õpingutevaba aasta ning panna ennast proovile klienditeenindajana.
Ettekandja töö ei olnud Andrale võõras, ta oli mitmel suvisel koolivaheajal
töötanud ettekandjana. Andra pilku püüdis Original Sokos Hotel Viru töökuulutus,
mis pakkus ettekandja tööd hotelli erinevates restoranides, baarides, pubis ja
kohvikus. Hea soovitus tuli ka Andra vanematelt, kes olid külastanud Merineitsi
restoranis toimuvaid kabaree etendusi ning kiitnud head teenindust. Ettekandjatöö
tundus Andrale põnev just inimestega suhtlemise tõttu. Andra osutus valituks ja
alustaski oktoobris tööd ettekandjana. Kohe algusest peale jäi Andra silma oma
särava teenindusega.
Show & Dinner restoran Merineitsi on kontseptsioonilt üks unikaalsemaid
Eestis. Kombineerituna banketisaaliga pakub restoran päeva alustuseks hotelli
hommikusööki, päevasel ajal moodustab suure mahu konverentsitoitlustus.
Õhtusel ajal võimaldavad ruumid korraldada väga erinevaid buffet- ja
õhtusöögiüritusi korraga kuni 500 külalisele. Oktoobrist aprillini toimuvad
Merineitsis aga juba viimased 12 aastat taas populaarsed kabareeõhtud, kus
programm ja à la carte valik moodustavad
ühtse terviku. Väga lai ning põnev ampluaa!
Andra sõnul on teda väga hästi Viru/Merineitsi
perre vastu võetud. Kuna kollektiiv on noor, oli
ühise keele leidmine äärmiselt lihtne.
Veebruarist vabanes Merineitsi restoranis
teenindusjuhi koht − just Andras nähti sobivust
ja potentsiaali ning talle pakuti töökohta.
Andra juhi sõnul on Andra hea suhtumisega
töösse, positiivne ja aktiivne. Andral on head
juhi omadused, ta haarab ohjad enda kätte,
mõtleb kaasa, pakub välja lahendusi. Olles ise
särav teenindaja, on ta ka hea eeskuju teistele.
Teenindusjuhi tööga on lisandunud
suurem vastutus nii töötajate kui ka kogu
teenindusprotsessi eest, samuti toob Andra
välja seda, et usaldus tema vastu on kasvanud.
Andra lisab veel, et nüüd on tal endal võimalus
rohkem kaasa rääkida ja otsuseid teha.
Õhtutel, kui toimuvad Merineitsis kabaree
etendused, juhib Andra saalis ja baaris
15−16-liikmelist meeskonda. Õnneks on toeks
teinegi teenindusjuht. Teenindusjuhina peab
Andra oluliseks olla kogu aeg olemas nii oma tiimi inimeste kui külaliste jaoks.
Tulevikus on Andral plaan minna ülikooli psühholoogiat õppima, aga kindlasti
võimalusel oma praegust tööd jätkata, võib-olla veidi väiksema töökoormusega.
Kuna Viru hotell pakub paindlikke töötingimusi, siis on seda ka võimalik teha.
Lisaks kõigele jõuab Andra vabal ajal tegeleda ka tantsimisega. Ta on FCI Levadia
ja Sparta tantsutüdruk.

Loe nii Prismas kui ka Original Sokos Hotel Virus töötamise kohta edasi www.tuletööle.ee
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TERVISE HOIDMINE ON PRISMAS TÄHTIS

PRISMA – ÜKS MAINEKAMAID
SUURETTEVÕTTEID EESTIS
Prisma Peremarket tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Tallinnas, Tartus ja
Narvas on Prismal üksteist kauplust, mis
pakuvad koos tugiüksusega tööd pea
800 inimesele ja lisaks ka hooajatöötajatele. Prisma on kõige laiema valiku ja
soodsaima ostukorviga poekett Eestis.
Kui varem olid Prismad ainult suured hüpermarketid, siis nüüdsest avab Prisma
Eestis ka väiksemaid supermarketeid.
Kantar Emori 2021. aasta suurettevõtete maine uuringu järgi kuulub Prisma
kümne kõige mainekama Eesti suurettevõtte hulka. Tööandjana on Prisma
kaubanduskettide hulgas viiendal kohal.
Uuringus osalejad tõid positiivsena esile
Prisma Soome tausta, stabiilsuse ja hea
tööõhkkonna.
Töö kaubanduses on
vaheldusrikas ja sobib igaühele
Kaubandus on selline valdkond, kuhu
tullakse tihti oma esimest töökogemust
saama. Töökogemus pole kaupluses töö
alustamiseks vajalik, sest Prismas antakse selleks kõik vajalikud teadmised,
juhtnöörid ja vahendid. Prismasse on
tööle oodatud kõik vähemalt 16-aastased positiivse suhtumise ja töötahtega
inimesed.
Vaheldusrikas ja paindlik töökeskkond muutub aasta-aastalt järjest olulisemaks. Prisma arvestab ka sellega,
et pere ja hobid töö tõttu ei kannataks.
Töötamine käib üldiselt kolmes päevases vahetuses ja ühes öises vahetuses,
aga täpse tööaja ja kestvuse saab panna
paika individuaalselt. Töötada võib nii
täiskoormusel 40 tundi nädalas, poole
kohaga või ka vähem.
Prismas on palju noori töötajaid, eriti
just hooajaliselt töötavate inimeste näol.
Prismast saadud kogemused tulevad
edaspidi kasuks nii töötamisel kaubanduses kui ka teistes eluvaldkondades.

Prisma on tervist edendavate töökohtade võrgustiku liige
ja toetab programmiga “Tervis algab sinust!“ oma
inimeste terviseteadlikkust ja üldist heaolu. Korraldatakse matku ja fotokonkursse, tehakse ühiselt
sporti ja kuulatakse terviseloenguid. Sportimist toetab Prisma läbi Stebby platvormi 420 euroga aastas.
Tutvu Prisma tööpakkumistega lähemalt tuletööle.ee/prisma

Koolipingist Prisma tiimijuhiks – Konstantini lugu
Konstantin kandideeris Prismasse tööle keskkooli viimases klassis, soovides
töötada õhtuti ja nädalavahetustel. Rõõmsa üllatusena võeti temaga ühendust
juba järgmisel päeval ning pakuti võimalust töötada paindliku graafikuga.
Kooli kõrvalt tööd alustanud ja värske kauba osakondades kaupa välja pannud
Konstantin lõpetas keskkooli heade hinnetega. Vähem kui kümme kuud pärast tööle
asumist tehti vahepeal juba vanemmüüjaks saanud Konstantinile ettepanek võtta
endale rohkem vastutust ning asuda tiimijuhiks. Praegu koordineerib ta tiimijuhina
viie-kuue inimese tööd, vastutades Rocca al Mare Prisma piimaosakonnas kauba
tellimise ja väljapaneku eest.
Kuigi teinekord tundub, et tööd on rohkem, kui ära teha jõuab, rõõmustavad
Konstantini heatahtlikud ja abivalmis kolleegid, kellega koos saavad kõik
ülesanded tehtud. Igapäevatöö täienduseks pakub Prisma täienduskoolitusi ning
nendest tulenevat palgatõusu, innukamatele ka arenguvõimalusi teistesse Eestis
asuvatesse üksustesse.
Prismas töötamise oluline lisahüve on töötajatele pakutavad soodustused nii
poes, peol kui trennis käimiseks. Nii saavad Prisma töötajad soodustusi Prisma
püsivalt soodsate hindadega kauplustes, kontserni kuuluva Original Sokos Hotel
Viru restoranides ja ööklubides ning mitmes spordiklubis.
Kuigi Konstantin peab plaani peatselt haridusteed jätkata, on turvaline teada,
et Prismas jätkates jaguks tal tööd ja arenguvõimalusi küllaga − laienev Prisma on
valmis panustama iga töötaja arendamisse, oluline, et inimene ise selleks valmis
oleks.

Loe nii Prismas kui ka Original Sokos Hotel Virus töötamise kohta edasi www.tuletööle.ee
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Saame lähemalt tuttavaks −

meie oleme Lidl!

Lidli personaliosakond

Lidl on stabiilne, edukas ja kasvav rahvusvaheline ettevõte ning oleme 40 aastaga laienenud
üle kogu Euroopa. Saame uhkusega öelda, et oleme üks suurimatest jaemüüjatest, kellel on
32 riigis üle 11 550 kaupluse ja üle 200 logistikakeskuse.

K

õrgeim kvaliteet madalaima hinnaga − see on Lidli moto. Odavpoodide ketina oleme lihtsad ja efektiivsed, et pakkuda oma klientidele mugavat
ostukeskkonda ja lihtsustada poes käimise argirutiini. Pakume oma tooteid taskukohaste hindadega, tagades, et meie
kliendid saavad endale rohkem lubada.
Lidli tootevalikus on ligikaudu 2500 toiduja tarbekaupa, millele lisanduvad hooajalised tooted.
Pöörame suurt tähelepanu toodete
kvaliteedile ja värskusele. Lidli kliendid
võivad selles kindlad olla, sest järgime
kõrgeimaid kvaliteedistandardeid nii
tootmises, suhtluses partneritega kui ka
tarneahelas.

Lidl Eesti
Lidl alustas Eestis tegevust 2016. aastal
ning vaid mõne üksiku kohaliku töötajaga. Mõne aastaga oleme jõudsalt kasvanud tugevaks ligi tuhandepealiseks mees-

konnaks ning jätkame koos kasvamist.
Oleme ettevõttena pidevas arengus
ning ootame oma meeskonnaga liituma
tegusaid, andekaid ning väljakutsete järgi
janunevaid tiimikaaslasi. Lidl on suurepärane töökoht nii noorele spetsialistile kui
ka kogenud professionaalile. Siin on sul
võimalus olla osa meeskonnast, kus kokku saavad pikaaegse Lidli-kogemusega ja
äsjaliitunute uued ideed, millest sünnib
vägev sünergia.
Kas soovid muudatusi oma tööelus?
Unistad tööst stabiilses ja kiiresti kasvavas edumeelses ettevõttes? Soovid olla
osa Lidli eduloost? Kui jah, siis tule Lidli
meeskonda!

TUTVU MEIE MEESKONDADEGA
MÜÜGIOSAKOND
Müügiosakond on meie suurim meeskond. Siia alla kuuluvad nii meie poed kui
ka poodide tööprotsesside eest vastuta-

vad kolleegid kontoris. Nad töötavad selle
nimel, et luua klientidele mugav ostlemiskeskkond. Nende vastutada on ka toodete
väljapanekute ja klienditeeninduse põhimõtted. Samuti kannavad nad hoolt selle
eest, et poemeeskondadele oleks tagatud
sujuv ja kiire väljaõpe ning loodud tõhus
ja mugav töökeskkond.

KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND
Kolleegid kommunikatsiooniosakonnast
tegelevad meie mainekujunduse ja meediasuhtlusega. Samuti korraldavad nad
ettevõttesisest kommunikatsiooni, et
kõik olulised uudised ja tööks vajaminev
info jõuaks kõikide töötajateni kas intraneti või töötajatele mõeldud We Are Lidl
äpi kaudu.

OSTU- JA TURUNDUSOSAKOND
Ostuosakond vastutab poes müügil oleva kauba ja selle kvaliteedi eest. Just

nemad tagavad parima tootevaliku Lidli
poodides. Ostuosakonna alla kuulub ka
turundusosakond, kes tegeleb turundustegevuste ja hooajaliste kampaaniate planeerimise ja elluviimisega.

ADMINISTRATSIOONIOSAKOND
Nemad on tugisammas kõikide teiste
osakondade töötajatele. Siia alla kuulub
IT-osakond, kes tagab kogu ettevõttes
kaasaaegsed IT-tehnoloogilised lahendused ja töövahendid. Õigusosakond
on partneriks teistele osakondadele õigusalastes küsimustes ning nad hoiavad
silma peal sellel, et kõik tegevused oleks
kooskõlas ettevõtte vastavuspoliitika ja
andmekaitsenõuetega. Klienditugi on
otsekontaktis meie kliendiga, kui klient
soovib Lidli toodete või teenuste kohta
täiendavat informatsiooni või anda tagasisidet. Finantsosakond tagab ettevõtte
sujuva raamatupidamise, kulude juhtimise ja eelarvestamise.

PERSONALIOSAKOND
Personaliosakond korraldab ja juhib meie
ettevõtte siseelu. Ta on juhtide partner
uute meeskonnaliikmete värbamisel ja
sealsed töötajad tegelevad Lidl Eesti tööandjakuvandi loomisega. Samuti tagavad
nad, et kõikidel töötajatel oleks korrektsed töölepingud ning igale töötajale oleks
tema töötasu korrektselt välja makstud.
Koolitusmeeskond tagab, et kõikidel töötajatel on läbitud vajalikud ja kohustuslikud koolitused ning on loodud piisav valik
enesetäienduse võimalusi.

KESKTEENUSED
Meie kinnisvara ja halduse eest vastutavad kolleegid tegelevad kõigega, mis on
seotud poodide asukoha leidmise, ehituse planeerimise ja teostuse ning haldusega. Tarneosakond tegeleb poodide
sisseseade ning muude tööks vajalike
vahendite hankimisega. Tööohutuse tiimi
korraldada on ohutu keskkond nii töötajatele kui ka klientidele.

Soovime näidata, et töö jaekaubanduses on midagi rohkemat kui lihtsalt üksluine töö poes. Liitudes meie poemeeskonnaga, ootab sind ees mitmekülgne vaheldusrikas
tööpäev. Igav ei hakka ja vahetused on sisustatud dünaamiliselt. Nii ei teki rutiini ja on tagatud põnev ja vahelduv
päev. Näiteks pakume poetööle harjumuspäraste pikkade
vahetuste asemel 8-tunnist tööpäeva. Sobiva töökoormuse saad endale ise valida, et jõuaksid tegeleda kooli või hobidega. Me soovime, et tunneksid ennast peale tööpäeva
endiselt värske ja energilisena.
Lisaks pakume mitmeid muid hüvesid, mida mujalt ei
leia.
Me tagame oma töötajatele motiveeriva töötasu ning
garanteerime iga-aastase palgatõusu, mis annab meie
töötajatele kindlustunde oma tööandja suhtes. Maksame
poetöötajatele oma valdkonnas keskmisest kõrgemat töötasu ja tagame, et iga töötatud minut saab õiglaselt ning
korrektselt tasustatud.
Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust ning pakume täiendavat tervisekindlustust. Tervisekindlustus katab
näiteks hambaravi kulusid ning võimaldab eriarsti visiiti.
Samuti hoolitseme selle eest, et nii kontoris kui poes on
värskenduseks kohv ja tee ning tervislikuks vahepalaks
puuviljad.
Panustame pidevalt oma töötajate arengusse ja väljaõppesse. Selleks et olla valmis poodide edukaks avamiseks, oleme koolitanud oma töötajaid mitmes riigis.
Neil on olnud võimalus omandada nii teoreetilised kui ka
praktilised teadmised ning oskused Lidli oma ala ekspertide käe all. Nii meie poodide juhid kui ka paljud teised tiimikaaslased on läbinud väljaõppe kas Slovakkias, Saksamaal, Itaalias, Inglismaal, Poolas või mõnes teises Euroopa
riigis.
Lidlis hinnatakse iga töötaja panust, et luua koostööd
tegev, hooliv, sotsiaalselt vastutustundlik ja turvaline töökeskkond. Meile läheb korda igaühe heaolu ja kellegi panus ei jää märkamata.
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Maksim,
koolitusspetsialist

„Olen rõõmus, et saan olla osa
meie rahvusvahelisest tiimist.
Mul on hea meel, et tänaseks
on mul nii palju kolleege erinevates riikides ning saan
ise kuuluda meie sõbralikku
meeskonda.“

Kaire,
poejuhataja

“Olen aastaid tegelenud tippspordiga, kus on olulised
kindlad sihid. Selles mõttes
näen spordil ja oma praegusel töökohal suurt sarnasust.
Pean väga oluliseks tervislikku elustiili ning olen tänulik,
et Lidl pakub oma kõikidele töötajatele täiendavat
tervisekindlustust.“

Rainis,
piirkonnajuht

„Olen pikalt tegelenud koorilauluga ja usun, et nii nagu
koorilaulus, peab harmoonia
toimima ka poes. Kui hoiame
kokku, saame hakkama iga
olukorraga.“

Lidli poejuhatajad

Miks Lidl?
Lidl Eestis saad olla osa millestki põnevast, kus jagub väljakutseid
ja väärt karjäärivõimalusi. Lidliga liitudes kuulud suurde #teamlidl
meeskonda, mis ühendab üle 310 000 töötaja 32 riigis. Meie eriline
tugevus seisneb kultuuride mitmekesisuses ja rahvusvahelisuses.
Meie oma Lidl Eesti meeskond on suurepärane näide sellest – meie
kontorimeeskonnast leiab kolleege, kelle emakeel on saksa, soome,
rootsi, poola, läti või mõni muu keel. Sul on kõik võimalused oma
potentsiaali maksimaalselt realiseerida nii Eestis kui ka teistes Lidli
riikides. Meil on palju suurepäraseid näiteid sellest, kuidas poetöötajast
on välja kasvanud tänane tippjuht.
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Unistuste töö

ülemaailmses moekauplusteketis
Balti riikide juhtiv moekaupade jaemüügikontsern Apranga Group koondab maailmakuulsaid
kaubamärke, nagu ZARA, Mango, ALDO, Bershka, Armani Exchange, MAJE jpt. Apranga
kauplustes töötamine avab noortele uksed kogu maailma moekaubanduses, õpetab neid heaks
meeskonnamängijaks ning paneb julgemalt enda soovide eest seisma.

Ü

lemiste keskuse Zara kaupluse juhataja Kristel Käosaar alustas ettevõttes tööd 7,5 aastat tagasi. Tema
eesmärk oli tookord leida paindlik töökoht ülikoolis käimise kõrvalt. „Alustasin
tööd Zara lasteosakonnas, olin seal vastutav kauba väljapanija, seejärel proovisin
kätt naisterõivaste osakonnas. Mõne aja
pärast sai minust osakonnajuhataja ning
nüüd olen juba kaks aastat olnud kaupluse juhataja. See on olnud põnev teekond
ning leian, et juhina on väga oluline olla
oma kaupluses detailideni kursis kõigi
töötajate tööülesannetega. Sageli abistan ka praegu näiteks mõnes osakonnas
väljapanekutega.”
Ta lisab, et Aprangas ollakse väga vastutulelikud õppijate ja enesearendamise
suhtes. „Mul polnud omal ajal kunagi
probleemi jõuda loengutesse ning selles
pole ettevõte ühtki sammu tagasi astunud. Meil töötab nii tudengeid kui ka abituriente ning kellelgi pole jäänud koolis
käimata või eksamid tegemata. Kuna
kauplused on suhteliselt suured, näiteks
minu alluvuses on ligi 60 inimest, pole
keeruline üksteist katta ja asendada.”
Viru keskuse Mango kaupluse juhataja
Jana Vlasenko töötab Apranga ridades
juba aastast 2006. Ka tema alustas ülikooli
kõrvalt, on olnud mitmel ametikohal ning
teinud ettevõttes karjääri. „Ma ei teadnud
alguses moest eriti palju, aga kõik on õpitav. Olen läbinud palju koolitusi ning kursuseid ning täna on mul Mango kaupluses
umbes 10 meeskonnaliiget, kellele püüan
omakorda enda teadmisi edasi anda.
Olen kogunud kogemusi ka Promodi ja
Zara kauplustest. Kui Promod on pisem

Paindlikud 4−8-tunnised tööpäevad ja põhjalik väljaõpe
Aprangas on töövahetused muide
4−8-tunnised. Esiteks on põhjuseks, et pikemad vahetused väsitavad teenindajaid
väga ja see mõjutab töökvaliteeti. Teiseks
soovib ettevõte, et töötajatel jääks aega
ka oma pere, hobide ja sportimise jaoks.
Samas pakub ettevõte mitmekülgseid arenemisvõimalusi. Näiteks kui eelmisel aastal oli Apranga prioriteet eelkõige täiendõpe ja arenguprogramm, siis aastal 2022
on fookuses vaimne tervis ning seoses
sellega koolitatakse soovijaid koos noorte vaimse tervise portaaliga peaasi.ee.
Sealsed töötajad on vaimse tervise mentoriks, kellega Apranga töötajad saavad
vajadusel oma muredest rääkida. Lisaks
saab õppida sisekoolituse programmi raames koolitajaks, et olla teistele
toeks, näiteks klienditeeninduse, koordineerimise, moetrendide, materjalide
hoolduse või laotöö asjus. „Soovi korral
saab tegeleda ka näiteks müügianalüüsiga, sest taustatöö on jaemüügivaldkonnas väga oluline. Raporteid ja analüüse
peab koostama omajagu,” räägib Kristel.
„Aga kui inimene ei taha firmas edasi liikuda, on ka see täiesti mõistetav. Meie
töötajad on teotahtelised, särasilmsed,
huvitatud moetrendidest, koostööaltid
ning valmis tegutsema kõik koos ühe eesmärgi nimel.”

Autor: Gerli Ramler

Kristel Käosaar, ZARA kaupluse
juhataja (Ülemiste keskus)

pood ja seal on rohkem aega iga kliendiga
personaalselt suhelda, siis Zaras on tempo palju kiirem.”
Jana rõhutab samuti Apranga paindlikkust ja vastutulelikkust. „Minu meeskonnast on 70% üliõpilased ja keegi ei karda
ka lühikese etteteatamisajaga tulla vaba

päeva küsima. Alati leiame väljapääsu,
lihtsalt tuleb oma muredest rääkida – oleme üks meeskond ja meeskond toimib
kõige paremini, kui ollakse avameelsed,
vastutulelikud ja sõbralikud. Toetame
üksteist igas asjas, teeme ühistegevusi nii
tööl kui ka väljaspool tööd – küpsetame,
teeme sporti.”
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Iga kuu makstakse Aprangas ka Stebby
keskkonna kaudu heaolutoetust ja kaks
korda aastas korraldatakse töötajatele
arenguprojekt „Try on career“. Viimase
raames on igal aprangakal võimalik valida, kas ta tahab osaleda mõnel koolitusel,
praktilises töötoas või olla ühel päeval
töövarjuks mõnele teda huvitaval ametipositsoonil töötavale inimesele. Apranga personaliosakonna seisukoht on, et
enne väljastpoolt inimeste otsimist tuleb
anda võimalus eelkõige oma andekatele töötajatele. Uutele töötajatele on aga
ette nähtud mentor ja kahekuuline õppeprogramm, mille jooksul saavad nad selgeks ettevõtte töökultuuri ja omandavad

Jana Vlasenko, Mango kaupluse
juhataja (Viru keskus)

ametikohale vajalikud oskused. Palju korraldatakse ka lisakoolitusi, mille teemad
ulatuvad motivatsioonist, kehakeelest ja
tööstressist kuni tervisliku toitumiseni.
Põnev projekt on veel Apranga sotsiaalmeediasaadikute projekt, mille raames
valitakse igal aastal Balti riikidest välja
2−3 töötajat, kelle ülesanne on esindada
ettevõtet sotsiaalmeedias ja värbamisüritustel ning jagada oma kogemusi uute
töötajatega. Valitud saadikutele korraldatakse sotsiaalmeediakoolitusi ja muid
ägedaid koosolemisi.
Lisaks töötegemisele ja õppimisele on
Aprangas väga soositud ühistegevused,
näiteks korraldatakse tähtsündmusi ja
püütakse meeskonnana osaleda erine-

#AprangaInimesed #AprangaPere #MeOlemeErinevadAgaKõikÜks
#TeeKarjääri #LeiaSõpru #JagaOmaMõtteid

vatel üritustel, et hoida head meeleolu.
„Ja kindlasti ei ole meil nii, et on üks tähtis juhataja ja teised tema alluvad, vaid
igal inimesel on oma sektor, mille eest ta
vastutab – kes vastutab dekoratsioonide,
kes jalanõude ja aksessuaaride osakonna
eest, samuti on kassiirid, laosüsteemide
protsesside juht ning mentorid, kes treenivad uusi klienditeenindajaid. Meie selle
aasta moto on „meie julgeme eristuda,
julge sina ka!”, et meie töötajatel oleks
rohkem julgust erinevatel teemadel kaasa
rääkida,” räägib Kristel. „Liikumine erinevate positsioonide vahel on väga soositud ja mitte ainult! Meil saab liikuda ka
rahvusvaheliselt, näiteks minu kaupluses
töötab üks neiu Lätist.”

Loe Apranga Groupi
kohta lähemalt siit:
https://aprangagroup.ee
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Üks ettevõte,
palju võimalusi

IKEA töötajad Angeelika Utsal ja Õnnela Link julgustavad üliõpilasi ning kutseõppureid õpinguid ja tööd
ühildama, sest reaalne töökogemus teeb õppimise lihtsamaks. Lisaks aitab erinevate ametikohtade
proovimine jõuda selgusele, milline töö on kõige südamelähedasem.

Angeelika Utsal. Foto Joonas Sisask

Üks viis, kuidas IKEA töötajate suhtes hoolivust üles näitab, on nii töötaja isiklikule
kui professionaalsele arengule tähelepanu pööramine. „IKEAs saad oma karjäärile
hoo sisse lükata. Osaline tööaeg, paindlik
graafik ja tööülesannete kohandamine
vastavalt töötaja vajadusele võimaldavad
kõigil leida endale sobivaima ametikoha
ja töögraafiku. Meil töötab üliõpilasi, kes
on IKEAs oma karjääriteed alustanud,
samuti ka spetsialiste ja töötajaid, kes
kasvavad ettevõttesiseselt juhiks,“ selgitas Keres. Ta lisas, et IKEA julgustab ka
ise töötajaid erinevaid ametipositsioone
proovima, et leida igaühele kõige sobivam amet.

Koht, kus karjääri alustada ja
erinevaid ameteid proovida
IKEA raamatupidaja Angeelika Utsali sõnul aitab IKEA unistusi ellu viia. „IKEA toetab samaaegselt õppimist ja töötamist,
mis teeb nende kahe kombineerimise
tunduvalt lihtsamaks. Eelneva töökogemuseta noortel pole just kuigi lihtne esimest töökohta leida, kuid IKEA hindab
eelkõige igaühe isikupära ja pühendumust, mis teeb sellest ideaalse võimaluse
tudengitele,” selgitas Angeelika.
Angeelika alustas IKEAs klienditoe

konsultandina, kuid kuna ta õpib koolis finantsjuhtimist, oli unistus töötada
ikkagi finantsvaldkonnas. „IKEA andis
mulle võimaluse läbida praktika nende
finantsosakonnas, mis oli minu esimene
töökogemus finantsmaailmas. Olen väga
tänulik, et sain võimaluse end tõestada,”
ütles Angeelika, kes võttis pärast praktika
läbimist vastu ettepaneku jätkata karjääri
raamatupidamise assistendina. Tänaseks
on Angeelika oma osakonnas liikunud
edasi raamatupidaja ametikohale.
IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht
lisas, et IKEAs saab proovida nii palju erinevaid ameteid, kui hing ihkab. „Kui liitud
logistikameeskonnaga, aga soovid proovida tööd müügi-, inimeste- ja kultuuri-,
toitlustus- või muudes meeskondades,
oled alati oodatud kätt proovima,” ütles
Inga Keres. Tema sõnul on see hea võimalus end õpingute kõrvalt proovile panna
ning leida valdkond, mis endale enim rahuldust pakub.
Just sellise kogemuse sai IKEAs Õnnela Link. „Minu esimene töökoht IKEAs oli
müügiosakonnas, kuid kaks ja pool aastat
hiljem töötan hoopis köögiplaneerijana.
Nüüd aitan Eesti kodudesse kööke kujundada! Kuna olen õppinud Tallinna Tööstushariduskeskuses sisekujundust, olen

Õnnela Link. Foto Joonas Sisask

Töötajaid ning nende
töö ja eraelu tasakaalu
väärtustatakse
Angeelika sõnul väärtustab IKEA oma töötajaid väga, mistõttu on inimeste heaolu
ja arenguvõimalused ettevõtte jaoks äärmiselt tähtsad. „Minu kolleegid on väga
toetavad ja mõistvad. Nad on mind töö ja
õpingutega palju aidanud ning mulle kaasa elanud. Lisaks tunnen, kui palju lihtsam on oma erialal töötades koolis õpitut
omandada,” tõi Angeelika välja. Ta ütles,
et võimalus ühendada õpingud ja töö on
olnud talle suureks boonuseks. „IKEA pa-

kub paindlikkust. Nad arvestavad minu
koolipäevadega ja aitavad mul tööelu
vastavalt sellele ümber korraldada,” lisas
Angeelika.
Nii Angeelika kui ka Õnnela usuvad,
et IKEAs töötamise suurim väärtus peitub just kolleegides. „Ühtekuuluvus on

IKEA põhiväärtus ja see pole lihtsalt sõna
seinal, vaid miski, mille järgi kõik elavad.
Algusest peale on meile toeks olnud mentorid. Samuti jagavad oma elukogemust
erinevatest riikidest pärit põneva taustaga inimesed, mis rikastab tööelu veelgi
enam. Rääkimata sellest, et leiad uusi
sõpru inimeste näol, kellega sul on väga
palju ühist,“ ütlesid Angeelika ja Õnnela.

Rootsi mööblifirma IKEA avab Tallinnas oma esimese suure kaupluse
2022. aasta sügisel. Seoses sellega
värbab IKEA meeskonnaliikmeid
erinevatele ametikohtadele: sisekujundajad ja graafilised disainerid,
müügikonsultandid, logistikaspetsialistid, restoranitöötajad, klienditeeninduse konsultandid jne. Kokku
värvatakse üle 300 uue töötaja.
Kõik tudengid on oodatud
vabadele töökohtadele
kandideerima IKEA veebilehel
www.IKEA.ee/liitu-meiega.

Rohkem kui töökoht.
Rohkem kui töö.
Vaata vabu ametikohti ja liitu meiega:

www.IKEA.ee/liitu-meiega

Rohkem kui töö.
Vaata vabu ametikohti ja liitu meie meeskonnaga:

© Inter IKEA Systems B.V. 2022
2021

„IKEAs peame tähtsaks põhimõtet, et
kõik töötajad on olulised. Vastastikune
austus, üksteise hindamine ja sõbralik
õhkkond on igapäeva osa. Samuti on
IKEAs kõik ametikohad võrdselt tähtsad ning iga inimest austatakse ja väärtustatakse,“ ütles IKEA Eesti inimeste ja
kultuuri juht Inga Keres.

alati soovinud töötada disainivaldkonnas.
Kui IKEA köögiplaneerijaid otsima asus,
otsustasin kandideerida ja siin ma nüüd
olen,” selgitas Õnnela entusiastlikult.
Ta usub, et IKEA pakub karjääritee alustamiseks suurepärase stardipositsiooni.
„IKEA annab hindamatu kogemuse ja
palju võimalusi tutvuda ametikohtadega,
millest ise ei oska unistadagi. See aitab
arendada erinevaid oskusi ja seejuures ka
isiksusena kasvada,” lisas Õnnela.
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Utilitase tehnikust
juhatuse liikmeks
Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja. Meie meeskonna liikmena
saad anda oma panuse puhtama elukeskkonna loomisesse, rakendades oma erialast
potentsiaali kooskõlas isiklike väärtushinnangutega. Loe Utilitase karjäärialaste edulugude
näiteid ja milliseid karjääri alustamise võimalusi me pakume.

Insener Sander Orasi:
„Utilitase töökeskkond on
toetav ning alati antakse
võimalus võtta vastutus
ja oma ideid ellu viia. Ise
tegus olles leiab Utilitases
alati endale väljundi.“
Sander Orasi on diplomeeritud soojustehnikainsener, kes töötab Tallinnas Väos asuvates Utilitase koostootmisjaamades insenerina. Utilitases alustas Sander viis aastat tagasi
magistriõpingute kõrvalt nooreminsenerina.
Sandri põhiülesanne on tagada jaamades
kõrge töökindlus ja parim kasutegur. Samuti
on ta üks uute tehniliste projektide juhtidest
− üks tema juhitud viimastest suurematest
projektidest oli soojuse ja elektri koostootmisjaama juurde kütuse proovivõturoboti
ehitamine. Lisaks on ta viimastel aastatel
olnud koostootmisjaama hooldus- ja remondiseisakute projektijuht. Sandril on 2015.
aastast TalTechi soojusenergeetika bakalaureusekraad ja 2017. aastast hajaenergeetika
magistrikraad.

Tootmisjuht Vladislav
Mašatin: „Kui tudeng
soovib teha kodud soojemaks ja maailma rohelisemaks ning kui soojuse
ja elektri tootmine on
tema suurim huviala, siis
on Utilitas kindlasti õige koht töötamiseks.“
Vladislav Mašatin on doktorikraadiga diplomeeritud soojusenergeetikainsener, kes
vastutab Utilitases tootmisjuhina selle eest,
et katlamajad ja koostootmisjaamad oleksid
sõltumata ajast ja ilmast valmis tootma soojust alati täpselt nii palju, kui linna elanikud
seda vajavad. Vladislavi tõi Utilitasse 2006.
aastal korraldatud konkurss, kus ta parima
tudengina pälvis stipendiumi ning töökoha nooreminsenerina võrguosakonnas. Üks
tema juhitud suurematest projektidest on
olnud Utilitase Mustamäe koostootmisjaama
ehitamine, kus Vladislav vastutas projektijuhina tehnoloogia eest. Praegu tegeleb Vladislav muu hulgas Mustamäe koostootmisjaama
teise astme suitsugaaside kondensaatori pai-

Sander Orasi on 28 aastasena
Väo koostootmisjaamade insener
Vladislav Mašatin on mitmekülgse
kogemusega doktorikraadiga tootmisjuht
Janek Trumsi on liikunud karjääriredeli
tippu tehnikust juhatuse liikmeks

galdusega koos soojuspumpadega. Vladislav
omandas Taltechis 2011. aastal magistrikraadi ning 2018. aastal doktorikraadi mehaanika/tehnika, kütte- ja ventilatsiooniinseneri
erialal.

Juhatuse liige Janek
Trumsi: „Oma valdkonnas on Utilitas teerajaja
ning kui on huvi energeetika arengus osaleda, on
Utilitas oma uuendusmeelsusega selleks väga
hea koht. Lisaks on Utilitase grupi sees erinevaid funktsioone − igaühel on võimalik leida
endale sobivaim väljund ja see, mis huvitab.“
Juhatuse liige ja tehnikadirektor Janek
Trumsi on Utilitase enda edulugu, mis tõestab,
et töökusega ja õpihimuga on kõik võimalik –
ta on liikunud karjääriredeli tippu tehnikust
juhatuse liikmeks. Janeki karjäär Utilitases
sai alguse aastal 1998, mil ta TalTechi soojusenergeetika õpingute ajal märkas kooli stendil kuulutust võrguteenistuse tehniku positsioonile. Õige pea avanes tal võimalus olla
projektiinsenerina kaasatud Tallinnas Laagna
pumbajaama ehitusse, mis olulise võrguprojektina ühendas Lasnamäe ja Kesklinna võrgupiirkonnad. Hiljem sai temast võrgujuhtimise osakonna juht, edasi võrguüksuse juht
ning tehnikadirektor. Aastast 2014 lisandus
juhatuse liikme positsioon. Oma suurimateks
projektideks peab Janek aastal 2010 toimunud Kesklinna ja Lääne võrgupiirkondade
ühendamist ning viimaste aastate arenguid
kaugjahutuse valdkonnas. Samuti on olnud
tema jaoks oluline Utilitase tehnikaüksuses
ühtse meeskonnavaimu loomine. Praegu
veab Janek eest kaugjahutuse ja kaugkütte edasiarendamist nii jaotusvõrgu kui ka
energiatootmise efektiivistamise ja kaasajastamise kaudu. Janekil on Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraad soojusenergeetikas.

PEAMISED PRAKTIKAVALDKONNAD:
Soojuse tootmine. Õpid, kuidas käib soojuse tootmine koostootmisjaamades või
lokaalkatlamajades. Sul avaneb võimalus põhjalikult uurida soojuse tootmiseks kasutatavat tehnoloogiat: katlaid, põleteid jms. Saad ülevaate hoonete soojussõlmedest, nende ülevaatusest ja inspekteerimisest.
Elektri- ja automaatikaseadmete hooldamine. Õpid, kuidas soojus- või päikeseenergiast teha elektrienergiat ja seda protsessi automatiseerida, monitoorida.
Tutvud erinevate pingeastmetel jaotusseadmetega, liinidega, trafodega, päikesepaneelidega. Teed seadmete, käidualade ja liinide kaitsevööndites ülevaatusi. Õpid
elektrialase ohutustehnika põhimõtteid ja harjutad järgimist.
Mehaanikaseadmete hooldamine. Õpid biokütuste käitlus- ja transportseadmete, katelde, auruturbiinide, tuhaärastusseadmete tööpõhimõtteid ning tutvud nende seadmete hoolduspõhimõtetega. Teed nendele seadmetele ülevaatusi, osaled
hoolduste ja remontide planeerimisel ja teostamisel.

Personalijuht Monica Mänd

Keemialaboris töötamine. Saad kogemusi ettevõtte objektidel veeproovide võtmisel, teha vee ja kütuse analüüse ning hooldada ja testida labori aparatuuri.
Võrgujuhtimine. Tegeled soojusallikate, -seadmete ja -võrkude töö operatiivjuhtimisega. Saad ülevaate soojusvõrkudega seonduvast operatiivinfo vastuvõtmisest,
töötlemisest ja edastamisest.

Tule meile suveks
praktikale!

Võrguhooldus. Õpid, kuidas edastada soojusenergiat soojusallikast tarbijani. Sul
avaneb võimalus põhjalikult uurida soojusvõrkude planeerimise, ehitamise, hoolduse ja remondiga seotud protsesside kohta.

• head hüppelauda, kust alustada
karjääri Utilitases
• väärtuslikku kogemust ja
võimalust end proovile panna
• tasu kuni riikliku palga
alammäära ulatuses
• ülevaadet ettevõtte
olulisematest valdkondadest
ja protsessidest soojusenergia
tootmisel, edastamisel ning
müügil
• võimalust minna erinevatesse
osakondadesse töövarjuks
• meie kontsernis ekskursiooni,
mille käigus tutvustame töö- ja
toimimisprotsesse

Klienditeenindus. Töötad klientidega ja tutvud CRM-tarkvara funktsionaalsusega.
Saad ülevaate soojuse ja kaugjahutuse ostu-müügilepingutest, piiritlusaktidest,
kliendilepingute sõlmimisest ja kliendiportfelli haldamisest. Õpid tarbitava soojuse
mõõtmise järelevalve, soojusarvestite ja kauglugemissüsteemi kohta.
Projektijuhtimine. Saad ülevaate ja teadmisi energeetikavaldkonna arendusprojektide juhtimisest.

Utilitas Mustamäe koostootmisjaam

Pakume sulle

Praktika asukohad on
järgmised: Tallinn, Valga,
Haapsalu, Keila, Jõgeva või Rapla.
Saada oma avaldus/
motivatsioonikiri, CV ja
praktikajuhend aadressile
personal@utilitas.ee
31. märtsiks 2022.
Palun põhjenda avalduses,
miks oled Utilitase praktikast
huvitatud ja pead end sobilikuks
kandidaadiks. Vastame sulle
aprillis pärast sinu praktika
eesmärkide ja meie võimaluste
analüüsimist.
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Tehtud valikud

ei tähenda veel lõplikku karjääriteed

konverentside raames, välisüliõpilasena
kui ka lihtsalt reisikihus. Sain kontakte,
mis viisid järgnevate huvitavate projektide
ja väljakutseteni. Käisin Luksemburgis
Euroopa Parlamendis eesti keele üksuses
praktikal, hiljem läksin ajutise lepinguga
tõlkijana tagasi. Magistritöö kirjutamine viis mind aga kokku Austria kaitseväe
keelekeskusega, kus sain kätt proovida
sõnastiku koostamise projektis. Hiljem on
erinevad tööalased kontaktid mind viinud
subtiitrite ja kahe raamatu tõlkimiseni.
Tänaseks on tõlkimine taandunud mu
kõrvaltegevuseks. Tegutsen veel vaid saksa keele vandetõlgina. Kes teab, võibolla
kunagi kaugemas tulevikus ühitan oma
tõlkekogemuse ka raudteevaldkonnaga ja
tõlgin midagi erialast või osalen raudteealases terminoloogiatöös.

Sa töötad täna uut raudteed
arendavas ettevõttes Rail
Baltic Estonia. Kuidas sa
niisuguse töö peale sattusid?

Helle on töötanud muu hulgas tõlkijana ka
Euroopa Parlamendis

Võrumaalt pärit Helle Blum omandas Tartu Ülikoolis kirjaliku tõlke magistrikraadi ning
töötas aastaid vabakutselise tõlkijana, sealhulgas ka väljaspool Eestit. Täna aitab ta aga ellu
viia meie piirkonna läbi aegade suurimat taristuprojekti Rail Baltica, näidates ehedalt, et
tehtud valikud ei lukusta kedagi elu lõpuni ühte kindlat teed käima.

Sul on kooliajast muidugi
aastaid möödas, aga
mäletad ehk, milline nägi
välja sinu kooliõpilase elu?
Millised õppeained
sinus kõige enam huvi
tekitasid?
Uudishimuliku lapsena meeldis kõik,
mida koolis pakuti. Alustasin kooliteed
Nursi Põhikoolis ning edasi suundusin
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumisse. Kuna
teadsin juba põhikooli lõpus, et lähen Tartu Ülikooli saksa keelt õppima, astusin
gümnaasiumis saksa keele erikallakuga
klassi.

Kui suur roll oli õpetajatel
selles, et üks või teine
õppeaine meeldis? Millist rolli
mängis see sinu edasistes
valikutes?
Õpetajast sõltub palju, ent mitte kõik.
Õpetajaga koos on lihtsam, üksi raskem
ainet omandada. Minu valikuid õpetajad
mu mäletamist mööda ei mõjutanud −
olin ise hakkama saaja.

Mida sa peale gümnaasiumi
lõpetamist õppima läksid?
Tartu Ülikool, saksa filoloogia, kõrvaleriala rootsi keel ja kirjandus. Toona ainuvõi-

malikuna tundunud valik. Seejärel samuti
Tartu Ülikool, kirjaliku tõlke magister.
Mõlemad õpiotsused sündisid juba väga
noorelt tekkinud kinnisideest. Praktilisest
kaalutlusest oli asi väga kaugel − kuulasin
ainult iseendas rääkivat filoloogi.

Kui sa tagasi vaatad, siis kas
see oli õige valik, ja kui suurt
rolli on see mänginud selles,
mida täna teed?
Oli kahtlemata õige valik, mis kujundas
olulisel määral mu elu, vaateid ja väärtushinnanguid. Õpingud viisid mind korduvalt välismaale, nii praktikaprogrammi ja

Pärast enam kui 10 aastat pidevat reisimist, erinevates riikides ja suurlinnades
elamist, vabakutselisena töötamist, tekkis sellest väsimus. Otsustasin, et tahan
vähemalt mõneks ajaks kellaajast kellaajani tööd, eraldi töö- ja koduust, kolleege, kellest tean rohkemat kui e-kirja all
olev signatuur. Ühel hetkel jõudis minuni
info, et Rail Baltic Estonia otsib kiirkorras
assistenti. Niisamuti kiirkorras oldi valmis
mind ka vastu võtma. Ütlesin jah, sest tol
hetkel polnud minu jaoks vahet, millises
ettevõttes ma assistendina tööle asun,
tahtsin vaid ruttu pihta hakata.

Kui palju erines see sellest,
mida olid õppinud ja varem
tööalaselt teinud?
Öö ja päev. Isegi mu tudengiaegne lühiajaline töö sekretärina ei olnud sellele
ligilähedane. Ettevõte oli väike, projekt
suur. Kuna ettevõte oli olnud mõnda aega
assistendi toeta, olid asjad kuhjunud
ja korrastamata. Tuli ampshaaval seda
elevanti sööma hakata. Sain maitsta raamatupidamist, personalitööd, juhi otsest
assisteerimist, koristamist, sisekujundust
ja kolimist, asjaajamist, IT-probleemide
lahendamist, reisikorraldust...
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Täna on Helle aitamas kaasa Baltimaade läbi aegade
suurima taristuprojekti, Rail Baltica, arendamisele.

Tänaseks oled
raudteeprojektis
toimetanud pea neli
aastat. Mis on selle ajaga
muutunud?
Bürooassistendi kohalt liikusin ettevõtte
kasvades edasi tehniliseks assistendiks.
Eelmise aasta lõpus loodi struktuuri eraldi
projektijuhtimise tugiüksus, mille meeskonna kokkupanemist ja tööd hakkan
nüüd üksuse juhina eest vedama. Algusaegadega võrreldes on väga palju muutunud − ettevõte on tohutult kasvanud,
projekt edenenud, funktsioone on juurde
tekkinud ja ülesanded on töötajate vahel selgemalt jaotunud. Muutunud olen
ka mina, mu huvid ja eesmärgid. Minus
on tärganud huvi raudtee kui valdkonna
vastu. Õpin hetkel töö kõrvalt teist aastat
Tallinna Tehnikakõrgkoolis raudteetranspordi tehnoloogiat ja liikluskorraldust.
Tuleviku eneseteostus paistab raudtee
valdkonnas.

Milles sinu tänane töö seisneb?
Esmatähtsana pean vastloodud üksuse
sisse seadma ja hästi toimima saama.
Teine suurem ja väga oluline teema, millega tegelen, on ettevõtte tööprotsesside
kaardistamine ja modelleerimine. Lisaks
hoian väliste kooskõlastuste töövoogu,
osalen kontrolliva pilguna projektide

muudatuste juhtimise tööprotsessis,
haldan koostööhuviliste ettevõtete pöördumisi, koordineerin kohtumisi. Muude
tegevuste kõrval tellin ja haldan tehniliste
dokumentide tõlkeid. Vahel on õnn ka ise
tõlkida.

Mis on see, mis sind
sinu töö juures motiveerib?
Ma ei saa tööd teha lihtsalt töö tegemise
pärast või ilma tausta mõistmata. Mind
motiveerib teadmine, pidev õppimine ja
muidugi silmanähtav või käegakatsutav
tulemus. Samuti motiveerivad sarnaste väärtushinnangutega ja üles kääritud
käistega kolleegid, keda meie ettevõttes
on õnneks rohkesti.

Kuidas üldse läheneda
niisugustele tööülesannetele,
mis ilmtingimata ei pruugi
meeldida?
Ikka tuleb ette ülesandeid, mis pole lemmikud, kuid mis vajavad ärategemist.
Mõnikord võib nende ülesannete rolli
nägemine suures pildis indu anda, et
vastumeelsusest üle saada. Või siis ettekujutus sellest, kui hea tunne on siis, kui
ebameeldiv asi on tehtud ja laualt ära.
Ent kui sa teed ikka iga päev ja ainult asju,
mis ei meeldi, oled järelikult sattunud
mittesobivale tööle.
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Karjäärivõimalus, vaheldusrikkus, paindlikkus ja kaugtöö –

see kõik on võimalik!

Elisa IT- ja TV-teenuste arenduse valdkonna juht Joosep Põllumäe on ettevõttes töötanud
üle 12 aasta. Elisa juures meeldivad talle lõputud võimalused, paindlik töökorraldus
ning alati ühe asja eest väljas olev kollektiiv.
Autor: Gerli Ramler

Joosepi sõnul ongi Elisa üks suur eelis, et
seal võib ettevõttesiseselt kogu aeg kandideerida ning uutele kohtadele liikuda,
lihtsalt endal peab olema pealehakkamist
ning initsiatiivi. „Rollivahetust ei tasu absoluutselt karta, aga mida kõrgemale on
soov liikuda, seda rohkem peab olema
aega oodata. Ettevõte areneb, inimesed

„Kui teile meeldib lahendada põnevaid probleeme, seista silmitsi
uute väljakutsetega, peate oluliseks tarkade tööviiside kasutamist
ning paindlikku töötegemist, siis on meie juures just õige koht,”
ütleb Elisa Eesti masinõppe valdkonna juht Märt Vaha, kelle
üks tööülesanne on tänaseks peaaegu igale eestlasele tuttava
teenindusroboti Annika arendamine.

M

J

„Elisa on minu jaoks hea tööandja väga
mitmel põhjusel. Mulle meeldib lahendada reaalseid probleeme ning näha, kuidas
need lahendused väärtust loovad. Elisas
kasutatakse tarku tööviise ja paindlikkust
päriselt, mitte sõnakõlksuna. Tänu paindlikkusele olen oma tööd saanud aeg-ajalt
teha ka välismaal, sooja päikese all akusid
laadides,“ ütleb Märt. „Ja muidugi meeldivad mulle meie inimesed! Leian, et hea
tööandja tõmbab ligi häid inimesi ning tugevaid tegijaid.“

Joosep Põllumäe

arenevad ja liiguvad ning arenemisvõimelised ning piisavalt kannatlikud töötajad
võivad jõuda Elisas väga kaugele. Ettevõte annab tööriistad ja võimalused, ent
inimene peab ise tundma, kuhu ta jõuda
soovib.”
Elisas viiakse kaks korda aastas läbi arenguvestlus, kus töötaja saab väljendada
oma arengusoove. „Mina toetan alati juhina soovitud koolitusi. Igasugune areng on
teretulnud ning see ei pea kindlasti olema
erialane. Samamoodi on ülikooliga – kui
mõni meie töötaja käib veel koolis või tahab minna juurde õppima, siis seda soodustatakse igati. Saame teha paindliku
graafiku ning pakume praktikavõimalusi,”
räägib Joosep.
Ta lisab, et piiramatute arenguvõimaluste
kõrval on Elisa teine suur pluss tugev vundament. „Tegemist on pikaealise, kindla ja

stabiilse ettevõttega. Mul on kodus kolm
last ning ma ei saaks lubada start-up’i riske. Elisa kui ettevõtte areng seevastu ei
seisa samuti üldse paigal, näiteks selle 12
aastaga on telefonikõnede ja mobiilse interneti pakkumisele lisandunud kümneid
innovatiivseid teenuseid ning unikaalse
platvormiga televisioon. Siin saab teha
sama ägedaid asju kui idufirmas – see on
igale tehnoloogiainimesele ülioluline!”
Kolmas „vaal”, millel Elisa Joosepi sõnul
püsib, on kollektiiv. „Meil võtab igaüks
ise vastutuse ja kohustuse, vajadusel delegeerib, soovi korral võtab ülesandeid
juurde. Ja mulle meeldib meie inimeste
ausus ja avatus – ükskõik kas räägid spetsialisti või juhatuse liikmega, alati saab
olla aus. Kõik inimesed on väljas ühe eesmärgi eest ning kedagi ei kuule ütlemas
„teie osakond” või „teie teema”. Kõik on
„meie”!”

Autor: Gerli Ramler

tõmbab ligi häid töötajaid

ärt on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis tehnilist füüsikat. Elisas
on ta üheksa aasta jooksul kandnud mitut ametinimetust ja tänaseks vastutab tehisintellektil põhinevate lahenduste eest. Muide, Märt alustas Elisas tööd
tootehaldurina.

oosep on pärit Karksi-Nuiast ning
tuli väga noorena pealinna, et jätkata õpinguid Tallinna Reaalkoolis.
„Elasin alguses ühiselamus, siis sain tuttavaks oma praeguse abikaasaga ning
üürisime korteri. Raha oli vaja teenida
ning mul oli soov saada tööle suurde ja
perspektiivikasse ettevõttesse. Leidsin
koha Elisa kõnekeskuses, kus alguses nägin maalt tulnud poisina kurja vaeva vene
keelega. Aga sain kohapeal väljaõppe
ning terve esimese aasta aitasin kliente.”
Aastake hiljem sai Joosepist tehnilise
liini spetsialist, seejärel oli ta keskendunud teenindajate ja kaupluste tehnilisele
abistamisele ning edasi sai oldud „tõlk”
ärikliendihaldurite ja IT-arendajate vahel.
„Jõudsin vahepeal ülikoolis äriinfotehnoloogia eriala lõpetada. Koolist tuli tarkust
juurde ning liikusin analüütiku ametikohale,” meenutab ta. „Ja siis täitus minu
suur unistus saada tarkvaraarendajaks...
ent selgus, et parem olin siiski tarkvaraarhitektina, ehk mina teadsin paremini, kuidas asjad peaksid välja nägema, ja teised
paremini, kuidas neid teha. Olen liikunud
omajagu nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt ning saanud tippspetsialistist
valdkonnajuhiks. Igav pole mu töö kunagi
olnud!”

Hea tööandja
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MIDA TEEB
MASINÕPPE VALDKOND?
Telekommunikatsiooniettevõtte masinõpe on Märdi sõnul klassikalisest infotehnoloogiast selgelt eristuv. „Masinõpe
on IT, matemaatika ja tõenäosusteooria
vahepealne maailm. Lihtsalt seletades
püüame masinatele treeningandmete

pealt õpetada, kuidas nad peaksid mingis
olukorras reageerima. Näiteks õpetame
teenindusrobot Annikat kliendi küsimustest aru saama ja probleeme lahendama.
Samas on oluline, et loovamat lähenemist
vajavate küsimuste puhul, kus Annika ei
saa ise aidata, suunaks ta kliendi edasi
inimesega vestlema. Meie eesmärk on ära
automatiseerida rutiinsemate murede lahendamine. Nii saab klient ükskõik millal
pöördudes kiirelt vastuse ja meie teenindajatele jäävad lahendada põnevamad
probleemid. Täna oskab Annika vastata
juba ligi 100 küsimusele, aga samas on
meie teenuste hulk ajas kasvav, nii et uute
teemade õpetamine ei lõpe iial.“
Kui esimesed vestlusroboti katsetused
2017. aastal algasid, suutis Annika kuus
abiks olla paarikümnele kliendile. Tänaseks on see arv üle 9000 ja kasvab iga
kuuga! Sealjuures viimase poolaastaga
on Annika õppinud rääkima klientidega
ka vene keeles. Märt selgitab, et teenuse
sisu ei ole sugugi ainus, millest Annika
aru saama peab. „Lisaks tuleb tal tuvastada ka võimalikud trükivead ja släng.
Kliendi jaoks on see suur eelis, kui ta
saab vabas vormis probleemi kirjelda-

Märt Vaha

da, mitte ei pea otsima kodulehel sadade valikute hulgast õiget menüüpunkti.
Ja klienditeeninduse lihtsustamine on
meie tiimi jaoks väga põnev väljakutse!“

ELISAS SAAB TEHA
AINULAADSEID ASJU
Märt on olnud lisaks mobiilse interneti
tootehalduri tööle Elisas ka kliendisuhete
juht, analüütik ja masinõppe tootejuht.
„Masinõpe on väga innovaatiline valdkond ja Eestist ei leia naljalt ettevõtet, kus
sellist tööd veel teha saab. Kuigi tänased
tööülesanded on peamiselt seotud meeskonna juhtimisega, siis Tallinna Tehnikaülikoolis omandatud tehnilise füüsika
eriala on andnud suurepärase baasi, et
keeruliste asjade kallal ajusid ragistada.
Aga loomulikult pole vahet, millisel alal
inimene end tugevalt tunneb, karjäärivõimalused on Elisas avatud kõigile.“
Enda oskuseid saab Märdi sõnul rakendada sõna otseses mõttes esimesest
päevast peale. „Mingeid proovitöid meil
ei anta – ikka kohe saab härjal sarvist haarata ja pärisasju tegema hakata,“ ütleb ta.
„Loomulikult on selle juures abiks toetav
meeskond ja toredad kolleegid.“
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Pikknurme-Puurmani 2+1 möödasõidualade ehitus. Foto: Наггу Auväärt

Õige suhtumisega

on suures ehitusettevõttes kõik uksed avatud
Põlvast pärit Madis Saadik tunnistab, et ehitamine on talle terve elu hingelähedane olnud. Juba väikse
poisina meeldis talle asju lahti võtta ja uuesti kokku panna. Ennekõike paelub teda aga tunne, kui saab
midagi oma kätega luua, näha arengut ja lõpptulemust.

Autor: Martin Rits

T

eedeehitusse tõmbasid Madise
pärast ajateenistust sama eriala
õppivad sõbrad. Samuti oli tekkinud arusaam, et tegemist on tööga, mis
kunagi otsa ei saa, sest uusi teid on alati
vaja. Kõrgkoolist praktikale ning sealt
suurte sammudega karjääriredelil edasi
on Madis liikunud kiiresti. Vahepeal isegi

“

Tuleb nautida seda,
mida teed, ja mõista,
miks see oluline on.

nii hoogsalt, et uued väljakutsed tabavad
teda ennastki ootamatult.
Teedeehitust õppides ja samal ajal
lugematuid tunde Tallinna ja Põlva vahel autoroolis istudes tekkis pikapeale
arusaam, et just mastaapsed projektid
on need, mis teda tõmbavad. Autoaknast
uute teelõikude valmimist jälgides tekkis
soov ise sellest osa saada. See sai määravaks ka praktikakohta valides – soov oli
saada võimalikult lai pilt teedeehitusega
seotud erinevatest etappidest ja rollidest.

PRAKTIKAST SAI KIIRESTI
VASTUTUSRIKAS TÖÖ
„Kuulsin sõpradelt, et Nordecon otsib
suveks abikäsi. Otsustasin jutule minna
ja juba järgmine päev olin objektil,“ mee-

nutab Madis oma karjääri algust Eesti
juhtivas ehitusettevõttes 2015. aasta suve
hakul. Julge pealehakkamine, avatud
suhtlemine ja positiivne hoiak lennutasid
ta kiiresti samas ettevõttes juba järgmistesse rollidesse. Projektijuhi ametini välja, kellena Madis praegu tegutseb.
„Minu praktika esimene objekt oli Viljandi maanteel toona valminud teelõik,
kus sain tööde viimases etapis aidata
viitasid paigaldada ja haljastust lõpule
viia,“ meenutab ta. Hakkajal mehel on
alati olnud hoiak, et kõik tööd tuleb nii
hästi kui võimalik ära teha, seejuures alati
palju küsida ning näidata välja huvi kõige
uue vastu. Ilmselt seetõttu muutusid ka
tööülesanded kiiresti üha vastutusrikkamaks. „Mustvee ümbersõit oli projekt, kus

sain esimest korda töödejuhi rolli proovida. Tellisin vastavalt ette antud graafikule
objektile masinaid, jälgisin kulusid ning
mõtlesin pidevalt kaasa, kuidas mingit
tööd paremini teha,“ räägib ta.
Avatud suhtlemine on kindlasti Madise üks suurimaid plusse, mis on aidanud
tal elus edasi liikuda. Töötajad objektil on
sageli kirju taustaga. Eri vanuses, keerulise iseloomu ja kirju taustaga inimestega
suhtlemine on aga midagi, millega ta on
enda arvates siiski hästi hakkama saanud.
Nagu ta ise ütleb: „Tuleb nautida seda,
mida teed, ja mõista, miks see oluline on.“
Projektijuhina naudib Madis protsessi ja soovib hoida toimuval pidevalt kätt
pulsil. Teedeehituse projektijuhi tööd
ei saa tema sõnul teha nii, et istud kogu
nädala kontoris laua taga. Vastupidi, projektijuht peab saama aru, milliste töödega
keegi rakkes on, kuidas asjad kulgevad.
Koha peal käies tekib kontakt nii töötajate
kui ka kohalike elanikega. Projektijuht ei
ole pelgalt käsuandja, vaid suunaja ja läbirääkija.

MILLEGI UUE LOOMISEGA
KAASNEB ALATI HEA TUNNE
Esimeseks Madise täielikult enda juhitud
projektiks sai Tallinn-Tartu maanteel valmivale Kärevere-Kardla teelõigule möödasõidualade ehitamine. Ise mees projektijuhi rolli ei kandideerinud, vaid sai
vastava pakkumise ettevõttelt. „Kui uusi
ülesandeid pakutakse, siis tuleb need vastu võtta. See näitab, et mind usaldatakse
ja nähakse mingit potentsiaali. Minu asi
on ennast tõestada,“ räägib ta.
Lisaks erialasele enesearengule pa-

“

Kui uusi ülesandeid pakutakse, siis
tuleb need vastu võtta. See näitab, et
mind usaldatakse ja nähakse mingit
potentsiaali. Minu asi on ennast tõestada.

kub ehitusettevõttes töötamine ka head
tunnet sellest, kui saad sõita teedel, mille
valmimisse oled ise oma panuse andnud.
„See on mõnus tunne, kui oled midagi
saavutanud ja aidanud algusest lõpuni valmis teha. Eriti hea on veel siis, kui
mõne tee valmimisest on möödas aastaid
ning näed, et see kvaliteetsena ka püsib,“
tunnistab Madis.
Oma töös tuleb osata näha ka suuremat
väärtust, mis näiteks teedeehituse puhul võib tähendada näiteks suurenevat
turvalisust liikluses. Seepärast ootab Madis väga ka 2023. aastat, mil neljarealine
maantee Tallinnast Mäoni valmis saab.
Samal ajal lisandub mitu 2+1 möödasõiduala Tartu-poolsesse maantee otsa
ning valmib uus Riia ringristmik Tartus.
Millal viib pealinnast ülikoolilinna algusest lõpuni nelja rajaga maantee, seda
Madis veel öelda ei oska. „Usun, et kunagi
näeme siiski ka seda aega,“ jääb ta siiski
lootusrikkaks ning arvab, et oma sõna
on sel teemal veel tal endalgi tulevikus
öelda.

Madis Saadik ehitusobjektil,
2019 (autoportree)
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Autor: Oksana Toomsalu Marlen. Personalispetsialist, värbaja

Stoneridge Focused On the Future
Stoneridge Electronics AS on 1998. a asutatud autotööstusele elektroonikaseadmeid arendav ja tootev
ettevõte, mis kuulub New Yorgi börsil noteeritud Ameerika päritolu Stoneridge Inc. kontserni.

S

toneridge Electronics AS on 1998. a
asutatud autotööstusele elektroonikaseadmeid arendav ja tootev
ettevõte, mis kuulub New Yorgi börsil noteeritud Ameerika päritolu Stoneridge Inc.
kontserni.
Oleme rahvusvaheline ettevõte, kelle
klientideks on maailma suurimad autotootjad − Volvo, Scania, Renault, DAF,
MAN, Daimler, Ford ja teised. Vastame
IATF6949 ja ISO45001 ning ISO14001 standardite nõuetele.
Tänu meie pädevatele inimestele ja
pidevale arengule oleme kasvanud ja
jõudnud aina kaugemale ning muutunud
tootmisettevõttest arendusettevõtteks.
Oma igapäevases tegevuses pühendume
transporditurule, arendades ja tootes
elektroonikaseadmeid sõidu- ja veoautodele, bussidele ning off-road sõidukitele
alates juhi teabesüsteemidest, sõidumeerikutest ja elektroonilistest juhtmoodulitest kuni lülitimooduliteni. Pakume ka
järelturutooteid.
Me ei määratle end allhankijana, sest
valmistame suure lisandväärtusega too-

teid, mis lähevad otse autotehastesse, kus
need paigaldatakse sõidukitele. Tegeleme
tootearendusega ja selles on meie inimeste panus. Autotööstus on eksklusiivse
olemusega ja väga kõrgete nõudmistega
valdkond, kus toodang on välispidiselt
uhke, aga sisemiselt nõuab palju panustamist ning spetsiifilisi teadmisi ja tööd.
Ettevõtte töökeskkonda iseloomustab
üksteise usaldamine ja toetus − väärtustame igat töötajat ning toetame isiklikku
arengut, andes pidevalt ausat tagasisidet,
ja loomulikult maksame oma töötajatele
väärikat töötasu. Töötame dünaamilises
ja loomingulises positiivse õhkkonnaga
keskkonnas, kus valitseb suhtumine teha
võimatu võimalikuks. Oleme ettevõte, kes
väärtustab pikaajalist töösuhet! Stoneridge’i kontsernis töötab üle maailma u 4500
inimest. Eestis annab Stoneridge tööd 260
inimesele ning pole funktsioone, mida
meie inimesed ei esinda − me arendame,
projekteerime, katsetame, testime, juurutame, toodame ja juhime.
Viimased aastad on olnud meie jaoks
väga loov aeg: oleme leidnud uusi lahen-

dusi ja parandanud töökorraldust. Lisaks
toodetele arendame pidevalt ka protsesse ja oleme muutnud ettevõtte ülesehitust, kujundame oma tegevust optimaalsemaks, efektiivsemaks, ühtlustame ja
ühendame. Suurimad investeeringud oleme teinud oma tootmisseadmetesse ja
uutesse protsessidesse. Suur investeering
sai tehtud laborivarustusse, et suudaksime maksimaalselt testida uute arendatavate toodete töökindlust täiesti uuel
tasemel. Meie testilaboris on võimalik
teha vastupidavuse-, temperatuuri-, kliima-, vibratsiooni-, tolmu-, ESD- ja muid
katseid. Testime kõiki tehases valminud ja

“

Viimase, kuid mitte
vähem tähtsana, tuleb
meeles pidada seda,
et me ei unustaks
rõõmu tunda ka tööl
olles ning tööd tehes.

arendatavaid tooteid ka siis, kui oleme saanud
väljatspoolt Stoneridge’i tellimusi ja abisoove.
Kunagi testiti Stoneridge Electronicsi laboris
Eesti esimest satelliiti ESTCube-1.
Ettevõtte käekäigu kohta annavad ettekujutuse
ka käibenumbrid: Stoneridge Electronics AS-i
müügikäive oli 2020. aastal 66 000 000 eurot.
Tänavu on plaanis käivet kasvatada u 6% võrra.
Kasumit on Stoneridge Electronics AS teeninud
kõik aastad alates oma asutamisest Eestis 1998.
aastal.
Teeme tihedalt koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga, seega on Stoneridge oma tänapäevase tehnoloogia ning pidevalt uuenevate seadmetega suurepärane võimalus inseneridele kui
ka muude erialade inimestele omandamaks ja
arendamaks valdkonnapõhiseid rahvusvahelisi
kogemusi.
Stoneridge’is töötavatel inimestel on võimalus teha edukat karjääri Eesti ettevõttes ning ka
Stoneridge kontserni siseselt. Headele spetsialistidele leiab ülesandeid, uusi väljavaateid ja
stabiilsust alati, kuna projektid on pikaajalised
ja jätkusuutlikud.
Oleme valmis võtma oma meeskonda uusi
inimesi, nii väheste kogemuste ja arenemissooviga noori inimesi kui ka tööstuses, inseneerias juba kogenuid oma ala proffe. Hetkel
otsime oma meeskonda
•
•
•
•
•
•

elektroonika arendusinseneri
C# arendusinsenere
sardsüsteemide arendusinseneri
Cross Margin Analyst’i
finantskontrollerit
valideerimis- ja
sertifitseerimisinseneri
• testiinseneri
• hooldustehnikut
• konfiguratsioonihaldurit
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STONERIDGES ON HEA TÖÖTADA, SEST:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

oled oluline meeskonnaliige ja annad oma panuse
maailmatasemel põnevates autotööstuse projektides;
oleme stabiilne ettevõte ja usaldusväärne partner ning
tööandja;
Stoneridge usaldab oma töötajaid ja annab neile vastutust;
sulle on toeks professionaalne, sõbralik ja nooruslik
meeskond;
põhjalikud koolitused ja organiseeritus ei ole vaid
reklaamlause töökuulutuses. Läheneme igale töötajale
individuaalselt, arvestades tema arengusoove ja vajadusi;
julgustame oma töötajaid pidevalt õppima ja end arendama,
pakkudes selleks tuge ning ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi;
töö on meil rahvusvahelise mastaabiga, huvitav ja haarav;
meil on kaasaegne, paindlik, töötajate pere- ja koolieluga
arvestav töökorraldus, ergonoomilised, tervist hoidvad
ja tööohutust väärtustavad töökohad, parkimismuredeta
piirkond;
meie töötajatel on kasutada kõrgtasemel töövahendid,
varustus, seadmed;
me areneme pidevalt, oleme uuendusmeelsed;
me väärtustame ja hindame kõrgelt oma inimesi;
maksame väärikat, individuaalsetele oskustele ja teadmistele
vastavat töötasu;
hoolime töötajate tervisest: meil on soodustused sportimisel,
tasuta SPA ja basseinid, eriarstide visiidid Qvalitas
arstikeskuses, YuMuuv tervisliku eluviisi väljakutsed, sest
liikumine on tervis;
hüvitame oma töötajatele osaliselt lõunasöögi, meil on
märkimisväärne prillikompensatsioon, staažipuhkus,
tervisepäevad, toetused perekondlike sündmuste puhul;
korraldame ühiseid toredaid ja kvaliteetseid üritusi − ühiseid
grillpidusid, temaatilisi koolitusi, suvepäevi. Tähtpäevade
tähistamine ja eesti traditsioonide tähistamine hoiavad
meeskonnahinge tugevana ning suhted kolleegidega head ja
soojad.

Kui sul tekkis tunne, et oled ambitsioonikas, sul on soov
jagada oma teadmisi, tahad anda oma panuse ja areneda
koos Stoneridge Electronicsiga, anna endast teada aadressil
personal@stoneridge.com
või helista numbril +372 5192 7902.
www.stoneridge.com
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BLRT Grupist

leiab igaüks endale sobiva töö
End rahvusvahelisel turul laia haardega sisse seadnud tööstuskontsernil BLRT Grupp on hulk tütarettevõtteid eri
valdkonnast: laevaehitus ja -remont, tipptehnoloogiliste seadmete ja keerukate metalltarindite valmistamine,
masinaehitus, valtstoodete töötlemine ja müük, gaasi- ja vanametalliäri, veo- ja sadamateenused,
kinnisvaraarendus. Ja see pole kaugeltki kõik. 110 aasta jooksul on kontserni arengulukku aina uusi peatükke
juurde kirjutatud ning täna on BLRT Grupi enam kui sajandivanune ajalooline tegevus ja asukoht – laevaehitus Kopli
poolsaarel – vaid osa sellest, millistes riikides on jõutud oma pidevalt paisunud tegevusportfelliga kanda kinnitada:
Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, Ukraina, Soome ja Norra. Kogu seda suurt masinavärki hoiab töös pea 4000
töötajat, igaühel on siin võimalus areneda ja ametiredelil edasi liikuda, kui on piisavalt tahtmist ja pealehakkamist.

LÄBI JA LÕHKI INSENER

Aleksei Saar

BLRT Masinaehituse tehnilise osakonna
juhi Aleksei Saare kohta võib öelda, et
tegemist on pesueht inseneriga, kellele meeldivad keerulised ülesanded, mis
nõuavad pusimist.
Aleksei tuli BLRT Masinaehitusse praktikale TalTechi inseneriteaduskonnast.
Pärast tootearenduse ja tootmistehnika magistrikava läbimist naasis ta tööle
konstrueerimisinsenerina. Ent juba kahe
aasta pärast tuli pakkumine asuda tehnilise osakonna etteotsa. Aasta-poolteist
olid verivärskele juhile väga rasked, sest
infotulv oli meeletu, tuli kõigesse süüvida
ja enda jaoks asjad selgeks teha. „Olen tänulik, et oma juhitee alguses sain toetuda
vanameistritele, kes olid mulle kogu aeg
nõu ja jõuga abiks. Olen siit saanud hea
õppetunni, seepärast tahan sama mõõduga tagasi mõõta. Olen võtnud endale
südameasjaks juhendada praktikante ja

abistada neid lõputööde kirjutamisel.“
Juhikssaamise karmist katsumusest
tuli Aleksei välja võitjana. Teda on ühtekokku kuuel korral tunnustatud nii aasta inseneri kui ka noore talendi tiitliga.
Aleksei iga vaba hetk kulub enese täiendamisele. Ja kuna ta väärtustab uusi
teadmisi, kutse- ja tööalast arengut, siis
on ta TalTechis omandamas veel üht magistrikraadi – tehnoloogia valitsemise ja
digitaalsete muutuste erialal. „Et ettevõte
oleks edukas, tuleb areneda. Püüan muuta protsesse oma osakonnas efektiivsemaks. Samuti teeme kõik selleks, et kaasata tööprotsessidesse infotehnoloogia,
mis võimaldab tootmist automatiseerida
ning kulusid optimeerida. Kuid tööd tuleb teha ka enda kallal. Alati saab midagi
juurde õppida. Seetõttu panustan igati
oma meeskonna arengusse, pakkudes
neile erinevaid koolitusvõimalusi.“

Nikita Daškevitš

MIDA ROHKEM
VÄLJAKUTSEID, SEDA
HUVITAVAM
Tallinn Shipyardi võtmekliendihalduri
Nikita Daškevitši teekond praeguse ametini algas võrdlemisi hoogsalt. Lõpetanud
Eesti Mereakadeemia laeva jõuseadmete
erialal, otsustas ta oma teadmised proovile panna projektijuhina. Nikitas nähti
potentsiaali ja kolme aasta möödudes
edutati ta võtmekliendihalduriks.
Nikita märgib, et oma loomult pole ta
mingi kontorirott, mistõttu on tema tänane töö just see, mida ta naudib. „Mulle sobib olla pidevas liikumises, viibida
laeval ja lahendada koos projektijuhi ja
teiste osalistega tehnilisi küsimusi. Olen
kaasatud pea kõikidesse protsessidesse.
Põnevad projektid, uued kogemused, palju tööalast reisimist, rohkesti huvitavaid
ülesandeid – see kombinatsioon on mulle
meeltmööda.“
Nikita hallata on laevaremondi-, moderniseerimisprojektid ning Skandinaavia turg. „Kõige köitvamad tööreisid on
mind viinud Norra kaluriküladesse ning
Ahvenamaa saarestikku, kus on end sisse
seadnud meie olulisimad suurkliendid.
Nii et võin uhkusega tunnistada, et see
kant on mulle väga koduseks saanud,“ seletab Nikita.

maksunduse eriala, kogus ta hinnalisi siseaudiitori kogemusi eri ettevõtetes, enne
kui jõudis BLRT Gruppi.
Elukool on teda õpetanud tulemuste
suhtes nõudlik olema. „Siin mõistsin, kuidas teha tööd tõhusalt, ilma liigse bürokraatiata. Kuna BLRT Grupi tegevusväli on
lai, siis õpin ja kogen siin iga päev midagi
uut. Ma tean, et paljusid paneb audiitori
töö õlgu võdistama, aga selles on nii palju
nüansse, et lihtsalt kisub kaasa. Lisaks aitab mul end vormis hoida Siseaudiitorite
Ühingu liikmeks olemine.“
Eesmärkide saavutamisel on meeskonnatöö edasiviiv jõud. Ühistunnet aitab
tema sõnul arendada sport. „Harrastan
vabal ajal nii võrk- kui ka jalgpalli. Mõlemad nõuavad meeskonnatööd. Jalgpall
õpetab planeerima, kiireid otsuseid tegema ja suhtlema tiimiliikmetega. Need
omadused on kasuks tulnud ka töös. Ja
eriti tore on see, et kontsern soodustab
töötajate spordiharrastust,“ lisab Roman.

TULEB ALATI ISE HÄRJAL
SARVIST HAARATA
TTÜ Virumaa kolledžis rakendusinfotehnoloogi kutse omandanud ja nüüdseks
tee BLRT Grupi infotehnoloogia talitusse
leidnud Sergei Moroz on üks neid inimesi, kellele kontsern on olnud seni esimene
ja ainuke tööandja ning kes annab oma
panuse, et tema vastutusala, veebilahenduste arendus, muutuks aina paremaks.
„Kui mind BLRT Gruppi töövestlusele kutsuti, tegin enne põhjalikku eeltööd. Vaatasin üle kontserni kodulehekülje, visandasin õhtu jooksul uue ning tööandjaga

BLRT Grupi siseauditi ja -kontrolli talituse
direktor Roman Laidinen on väsimatu
õppur ja teiste koolitaja. Olles lõpetanud
2002. aastal Sisekaitseakadeemia tolli ja

Sergei Moroz

näost näkku kohtumisel seletasin, kuidas
see peab tegelikult välja nägema. Arvan,
et minu kasuks kallutas kaalukeele minu
ettevalmistus ja tavatu käitumine. 2013.
aastal alustasin siin veebiarendajana, ent
juba paari aasta pärast usaldati minu kätte juhtimisohjad. Nimelt pakkusin välja
idee moodustada veebilahenduste arendusgrupp, millega tööandja nõusse jäi.“
Sergei sõnul on aeg kiire kaduma, seepärast tuleb seda kasutada mõistlikult
ja maksimaalselt kasulikult. „Olen alati
püüelnud selle poole, mis mind huvitab.
Haaran kinni igast võimalusest ja näen
vaeva oma eesmärkide nimel. Kõigeks
selleks peab olema tahtejõudu ja energiat, mida annab sport. Eriti teravalt tunnetasin seda koroonaajal.“

“

KESKENDATUS TULEMUSTELE
Roman Laidinen
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Kogu seda suurt
masinavärki hoiab
töös pea 4000
töötajat, igaühel on
siin võimalus areneda
ja ametiredelil
edasi liikuda, kui on
piisavalt tahtmist ja
pealehakkamist.
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Arendav on töötada ettevõttes,

Saa osa meediatehnoloogia

Teadus- ja arendusettevõte Cybernetica pakub oma töötajatele laialdasi võimalusi tegeleda
erinevate toodete ja teenustega, milleks on näiteks küberturvalisus, digitaalsed tehnoloogiad
ja andmevahetustehnoloogiad. Oma teadusinstituuti omav ettevõte ootab tööle nutikaid
noori, keda huvitab pidev eneseareng.

Meediatehnoloogia ettevõttes Levira töötavad kolm noort meest Kalvi, Tarmo ja Tarvo
aitavad Euroopa ja Eesti suurtel meedia- ja telekomiettevõtetel pakkuda oma klientidele
ainult parimaid meediaelamusi. Nende töökoht on linna ainulaadseimas kontoris, Tallinna
teletornis, kus nad loovad Levira klientidele lähedalt ja kaugelt nutikaid tehnoloogilisi
lahendusi. Kõik selleks, et meediasisu jõuaks teleri, arvuti või nutitelefoni kaudu mugavalt ja
lihtsalt vaatajani, asugu ta Skandinaavias või Dubais.

kus saab reaalseid asju teha ja päriselt kasulik olla

Cybernetica Tartu kontor

Autor: Gerli Ramler

J

aan Kristjan Kaasik töötab Cyberneticas teaduri abina ja õpib Tartu Ülikoolis magistriõppes matemaatikat.
„Minu töö on sarnane tavalise teaduri ametile – viin ennast kurssi viimaste teadustulemustega ning mõtlen, mida uut ägedat
saaks sellest edasi teha. Selle kõrvalt aga
aitan hea meelega kogenenumaid töökaaslasi, kui kuskil projektis on abikäsi puudu.”
Jaan tuli Cyberneticasse tööle praktikaprogrammi kaudu. „Osa tuttavaid on
siin tööl olnud ning nad jagasid ainult häid
sõnu. Üks neist on ka minu lõputöö juhendaja Andre Ostrak, kellega saab nüüd arutada nii tööasju kui ka magistritöö detaile.
Cybernetica oli selge esimene valik, sest
mujal Eestis sellist võimalust ei ole, et olla
ise matemaatika magistrant, kuid samas
teha palga eest teadustööd just sügava matemaatikaga!”
Kaasikule avaldas ka muljet, kui kiiresti
sai tööle käed külge panna. „Ilmselt päev
või kaks on kohanemisperiood igal pool.
Kuid siis sain kohe kätte sissejuhatava ar-

tikli, mille kallal töötada ja mille abil teemaga tutvuda. Nädala pärast tekkis mul
juba tunne, et minust võib täitsa kasu olla.
Sukeldusin teadusmaailma ja sain hakata
lahendama lahtiseid probleeme, mille tulemusena olen nüüd ka ise ühe teadusartikli autor. Üleüldse on siinsed töötajad
kõik kõrgelt haritud ning mõnus on nii tööd
teha, kui igal pool saab midagi õppida ja
pidevalt areneda. Samas tunnen ennast ka
väärtuslikuna, sest saan omalt poolt matemaatikaga abiks olla.”
„Meie töötajad on oma ala tipud nii Eestis kui ka maailmas. Noorena võib palgast
ja materiaalsetest hüvedest unistada palju,
kuid siinset arenemiskiirust ja teadmistepagasit on mujalt raske saada. Minu meelest on noortel just sellele vaja keskenduda.
Huvilistele toimuvad ka üritused väljaspool
tööd, mina käin näiteks Cyberneticaga
võrkpalli mängimas. Lisaks saab eluteele
kaasa palju nutikaid ja vahvaid tuttavaid,”
nendib Kaasik.
Cybernetica võimaldab töötada osakoormusel ning pakub kooliskäijatele nii
lõputöö teema kui juhendaja leidmist ettevõtte seest. „Võimaldame oma töötajatele

paindlikku tööaega, kaugtööd ning privaatset kabinetti. Iga uus töötaja saab endale
juhendaja ning lisaks konkreetsele juhendajale on ka ülejäänud meeskond kaasatud
uue töötaja sisseelamisse,” tutvustab ettevõtte personalijuht Kerli Reimann.
Samuti hoolitakse töötajate tervisest,
pakkudes neile toetust tervise ja spordikulude katteks ning tervise- ja lisapuhkepäevi.
Sport ja vabas õhus liikumine on väga oluline osa ettevõtte organisatsioonikultuurist
– nii on kujunenud traditsiooniks ühised
suusatamised ning erinevatel kestvusspordi võistlustel osalemine. Samuti on Cyberneticas mitu auhinnatud orienteerujat.”
Kuna Cybernetica kasvas välja teadusasutusest ning ettevõtte koosseisus on tänasel päeval infoturbeinstituut, peetakse
hariduse toetamist väga oluliseks. „Meie inimesed käivad ülikoolides õpetamas, meie
teadustöö ning pakutavad tooted-teenused on tugevalt ajendatud soovist teha digiteenused maailmas inimestele paremini
kättesaadavaks ja tõsta nende turvalisust,”
räägib Reimann. „Korraldame tehnilisi siseseminare ja majasiseseid koolitusi, soodustame töötajate väliskonverentsidel ja
-koolitustel osalemist ning ühtlasi on meil
kontorites raamatukogud. Ja kui töötajatele tundub, et üks teema on end ammendanud, siis on alati võimalus ümber liikuda ka
teise meeskonda uusi asju proovima.”

•

34% meie töötajatest
on 25–34-aastased

•

25% meie töötajatest
töötab õpingute tõttu
osakoormusega

•

30% meie töötajatest
on naised
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põnevast ja dünaamilisest maailmast

Levira meediateenuste väljastuskeskus
Foto: Levira, autor Sergei Zjuganov

K

alvi (33) on lõpetanud TTÜ telekommunikatsiooni magistriõppe ning
enda sõnul on talle videotöötlus alati
meeldinud. Ta tegi erinevaid promovideosid juba TTÜ tudengiorganisatsioonis BEST
Estonia. Levirasse tuli Kalvi bakalaureuseõppe praktikale ning töötab nüüd Levira
meediataristu osakonnas insenerina. Kalvi
tegeleb igapäevaselt telesignaalide ahelate
ehitamise, formaadi muutmiste ning nende edastamisega. Ta ehitab ja haldab televisiooni väljastuskeskuseid ning nendega
seotud meedia juhtimislahendusi.
Tarmo (31) on lõpetanud TTÜ-s IT-süsteemide administreerimise eriala bakalaureusena ning ta töötab Leviras meediataristu
andmeside insenerina. Tarmo töö on tema
hobi ning tema päevi täidavad meediasignaalide (näiteks raadio- ja teleprogrammid)

konfigureerimised ja transportlahendused
Levira meediavõrgus. Lisaks ehitab ja haldab ta Levira Eesti-siseseid ja rahvusvahelisi sideühendusi.
Tarvo (38) on lõpetanud TTÜ telekommunikatsiooni eriala ning alati huvitunud televisioonitehnoloogiast, mistõttu oli just Levira talle kõige huvitavam koht, kus ülikooli
järel uusi praktilisi kogemusi omandada.
Täna tegeleb ta Levira meediateenuseid
teenindava taristu hooldamise ning uuendamisega. Tema ülesanne on panna omavahel tõrgeteta suhtlema võrguseadmed ja
signaalitöötlust (video ja heli dekodeerimine, kodeerimine) teostav aparatuur.

Kodused häkid on
hea pagas kandideerimiseks
Kalvi, Tarmo ja Tarvo sõnul on Levira ette-

võte, kus töötavad pühendunud ning oma
tööd armastavad insenerid ja spetsialistid,
kellel on Eesti parimad digitelevisiooni ning
meediatehnoloogia teadmised. Tänapäeva
maailm on muutumas üha rohkem IP-põhiseks ning voogedastuskanalid nagu Netflix,
Jupiter, Go3 jms ei eksisteeriks meediatehnoloogiata. Levira toob kokku meedia- ja
tehnoloogiavaldkonna ning pakub sellega
oma klientidele kõrgekvaliteetseid meediateenuseid ja oma töötajatele väga huvitavat
ja mitmekülgset töökohta. Kuna meediatehnoloogia on suurte muutuste keerises,
siis on professionaalne areng Leviras garanteeritud – meil õpitakse iga päev midagi
uut. Lisaks meediaspetsiifiliste seadmete
tundmaõppimisele lihvitakse igapäevaselt
ka Linuxi tundmist ja programmeerimisoskusi, et tegevuste automatiseerimiseks ise
kavalaid koodiribasid kirjutada.
Noortele tudengitele või spetsialistidele,
kes soovivad meediatehnoloogias kätt valgeks saada, soovitavad Kalvi, Tarmo ja Tarvo nii õppepraktikat kui ka omal käel kodus
katsetamist. Üks hea võimalus on panna
kodune valvekaamera videosignaali salvestama. Salvestused võiks olla mõnes striimitavas formaadis (näiteks HLS), nii et neid on
võimalik kodust eemal olles mobiilse seadmega üle võrgu vaadata. Vajaminev info on
üsna kergesti internetist leitav ning vajalikud tarkvara komponendid samuti vabalt
kättesaadavad. Pärast taolise või sarnase
endale huvipakkuva projekti edukat teostamist on juba palju kindlam tunne kuhugi
tööle kandideerida. Leviras on pidevalt vaja
uusi entusiastlikke meediainsenere ning
alati on positiivne, kui huvilisel on juba
olemas omal algatusel teostatud projekti
kogemus.
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Ära oota
õiget hetke.
Muuda hetk
enda jaoks õigeks
Karina Titova Nordea teekond sai alguse viis
aastat tagasi, aastal 2017. Töötades Nordeas
neljas rollis, mis andis talle laialdased
teadmised panga erinevatest lülidest, on
ta tänaseks kasvanud finantskuritegude
tõkestamise osakonna tiimijuhiks. Vaatame
tagasi, kuidas Karina teekond Nordea panga
Eesti filiaalis alguse sai.

Autor: Nordea

#KARJÄÄR
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017. aasta kevadel oli Karina esimese aasta juuratudeng Tartu Ülikoolis. Tema soov oli saada õpingute
kõrvalt erialast töökogemust rahvusvahelises ettevõttes, kuid kahjuks tol hetkel
ei olnud tööturul selliseid piisavalt arenemist võimaldavaid pakkumisi. Seetõttu
otsustas Karina sukelduda hoopis finantsmaailma ning asus tööle Nordea panka,
kus tal oli võimalus praktiseerida ka oma
soome keele oskust. Nordea pangas töötamine oli Karina jaoks tol hetkel ideaalne
variant, sest töö oli väga paindlik – ta sai
samal ajal täiskohaga õppida ja töötada.
Tema esimene töö oli 24/7 vahetustes,
mis andis talle võimaluse töötada enamasti õhtuti ja nädalavahetustel.
Juba Nordeas olles täheldas Karina, et nii
suures firmas on väga palju kasvamisvõimalusi, ja see motiveeris teda Nordeas
jätkama. 2019. aastal tekkis tal soov minna Erasmus+ programmi kaudu õppima
vahetusülikooli, kus tal oli võimalus spetsialiseeruda kriminaalõigusele. Karina
oli valiku ees – kas jätkata õigusalaga või
süübida veelgi sügavamale pangandusse
Nordea-siseselt. Õnneks ei pidanud Karina kaua pead murdma, sest juba peagi
leidis ta enda jaoks võimaluse liikuda
edasi finantskuritegude tõkestamise osakonda. Sel ajal polnud see valdkond veel
nii tuntud kui praegu, kuid muutus ajapikku aktuaalseks tänu Eestit raputanud
skandaalidele.

olnud põnev, sest pank on toetanud tema
teekonda ka erinevate koolitustega. Karina nendib, et tema õigusalane taust on
aidanud tal mõista oma praeguses töös
õigusalaseid aspekte ning seeläbi tutvustada ka oma tiimile, miks rahapesu tõkestamine nii oluline on. Samuti ei saa mainimata jätta psühholoogilist poolt ning
inimeste tundmist, mis on arenenud just
nimelt tänu õigusalasele taustale.
Mis on aga see, mis Karinale Nordeas töötamise juures kõige rohkem meeldib? Selleks on inimesed, rikastav multikultuurne
keskkond, innovatiivsus, lojaalsus, väärtused ja toimiv koostöö.
Nendele tudengitele, kes on alles oma
teekonda tööturul alustamas, soovitab
Karina järgmist: vahel peab ennast lihtsalt
pimesi külma vette viskama. Edasiliikumine käib juba loomulikult oma sisemise tunnetuse järgi. „Ära oota seda õiget
hetke, tee see hetk enda jaoks õigeks. Ole
avatud erinevatele pakkumistele ja jää
iseendaks,“ ütleb ta.

200 AASTAT AJALUGU
Nordea pank loodi 1820.
aastal Taanis ning on tänaseks
kasvanud Põhjamaade
suurimaks pangaks, tegutsedes
lisaks Taanile ka Rootsi,
Soome ja Norra turul. Eestis
on Nordea pank tegutsenud
26 aastat, millest viimased
6 aastat teenuskeskusena.
Nordea panga Eesti filiaalis
töötab pea 850 inimest 40 eri
rahvusest. Meie väärtusteks
on julgus, vastutus, kirg ja
koostöö. Me väärtustame
oma inimeste mitmekülgset
tausta – ootame tööle ka ilma
panganduskogemuseta inimesi,
sest pakume põhjalikku
väljaõpet.

See tunne, et antud valdkond on just
tema jaoks, tekkis Karinal üsna ruttu peale uue tiimiga liitumist. Karina töökus ja
pühendumus jäi silma ka tema juhile ning
augustis 2021 avanes Karinal võimalus
luua finantskuritegude tõkestamise osakonnas oma tiim ning astuda tiimijuhi
kingadesse. Karina ise ütleb, et ta on Nordeas töötatud aja jooksul tohutult arenenud nii inimesena kui ka professionaalina.
Tema vastutus on aja jooksul kümnekordistunud ja kuigi see võib olla kohati ka
hirmutav, siis tegelikult ta on väga tänulik
nende väljakutsete eest, sest see on miski,
mis teda motiveerib ja edasi viib.
Praegusel ametikohal tunneb Karina ennast nagu kala vees, sest ta peab ennast
inimeste inimeseks. Teekond Nordeas on

Vaata lähemalt

joinnordeaestonia.ee.
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Tallink – karjäärivõimalused

Peakokana Läänemere suurima

Kuigi esimese asjana seostub Tallink inimestele laevandusettevõttega, siis lisaks 15 laevale käitab ettevõte
ka 4 hotelli ja mitut restorani, sh Burger Kingi kiirtoidurestorane kogu Baltikumis. Koos Tallinna südalinnas
asuva Tallink City hotelli vastuvõtujuhi Sandra Pärli (S) ja vanemadministraatori Artur Karl Heiskalaga (AK) piilume aga pisut põhjalikumalt seekord hotellinduse telgitagustesse ning tutvume nende teekonnaga Tallinkis.

Nagu räägivad paljud tallinklased, kinnitab ka Tallinna-Helsingi liinil sõitva Läänemere suurima
kruiisilaeva Silja Europa peakokk Indrek Tiisk, et kord merele tööle tulles ei pääse niinimetatud
merepisikust enam nii lihtsasti. Nii leiabki Tallinki töötajate seast hulganisti neid, kes on jäänud truult
ettevõttesse aastakümneteks või kes on ringiga siia tagasi jõudnud. Nii ka Indrek. Räägime Indrekuga
kokaametist, peakokaks saamise teekonnast ning merel töötamise hüvedest ja eelistest.

nii maal kui merel

ühiselt läbi elatud situatsioonid on need,
mis teevad hotellitööst kogemuse ja loovad tiimitunnetuse, mida nii mõnelgi
teisel erialal ei pruugi tekkida. Lause, et
„hotellindus on elustiil“ vastab jätkuvalt
tõele. Samuti meeldib selle töö juures
mulle see, et kaks järjestikust päeva ei ole
kunagi ühesugused.

Sandra Pärli ja Artur Karl Heiskala. Foto: Reiko Kolats

Autor: Aneth Kilumets, Tallinki
sisekommunikatsioonispetsialist

Alustuseks, kui kaua te
Tallinkis töötanud olete ja
kuidas te siia sattusite?
S: Minu Tallinki teekond on kokku kestnud pisut alla kolme aasta, kuigi kahes
väga erinevas faasis. Kõigepealt tulin hotelli praktikale, mille lõppedes tehti mulle
pakkumine asuda vastuvõtuadministraatori ametikohale, kus ka järgnevad paar
aastat töötasin. Seejärel aga suundusin
mõneks ajaks kogemusi omandama Šotimaale. Selleks ajaks, kui uudis värskelt
renoveeritud Tallink City Hotelli taasavamisest 2021. aasta kevadel Eesti hotelliturul laineid lõi, oli ka minu elutee mind
Eestisse tagasi toonud ning vastuvõtujuhi
roll ideaalne järgmine samm minu karjääriredelil.
AK: Tallinkiga liitusin 2019. aastal, kui asusin tööle Tallink Spa & Conference hotellis
vastuvõtu administraatorina ning ühtlasi oli see ka minu esimene töökoht. Mul
puudusid varasemad kogemused tööintervjuudelt ja tundsin end väga ebakindlalt, kuid minu toonane vastuvõtujuht

nägi minus potentsiaali. Mulle pakuti võimalust saada ka välismaist töökogemust
Tallink Hotel Rigas. Vahetult pärast Riiast
naasmist edutati mind Tallink Spa&Conference hotellis vanemadministraatoriks.
Vahepeal käisin ka kaitseväes, kuid selleks ajaks minuga töölepingut ei lõpetatud, vaid pandi nii-öelda pausile. Minu
jaoks oli see signaal, et mind oodatakse
tagasi, ja sain ka võimaluse ise valida, millises hotellis ma tööd soovin jätkata.

Mis teile oma töö ja
hotellinduses töötamise juures
kõige enam meeldib?
S: Nii palju kui mina oma valdkonna kolleegidega vestelnud olen, kumab ikka
läbi, et hotellinduses töötades on alati
kõige olulisem meeskond. Kolleegidega

AK: Ka mulle meeldib just see, et minu töö
ei ole üksluine ning iga päev, isegi tund,
on teisest erinev. See võimaldab pidevalt
uusi oskuseid juurde õppida ja ennast
arendada. Samuti on olulised meeldivad
töökaaslased – oleme üksteisest hoolivad
ja kokkuhoidvad.

Mis võiks teie hinnangul panna
üht noort kaaluma tulla tööle
Tallinkisse?
S: Üks Tallinki tugevus tööandjana on
ettevõtte suurus – nii laia ametikohtade
valiku seast leiab igaüks kindlasti sobiva
rolli, milles end hästi ja mugavalt tunda.
AK: Tallink pakub meeldivat ja kaasaegset
töökeskkonda. Siin töötades on pidevalt
võimalusi enda teadmisi ja oskusi täiendada, sest Tallink viib läbi palju erinevaid
koolitusi oma töötajatele ja ka töö ise on
väga õpetlik. Näiteks mina olen siin töötades ära õppinud lisaks paljule muule ka
soome keele. Kindlasti ei saa jätta mainimata, et Tallink pakub oma töötajatele
soodustusi maal ja merel, samuti meeldejäävaid ühisüritusi.

Vali oma
tööandjaks Tallink!
Tutvu meie töökuulutustega:
tallink.ee/valitallink

kruiisilaeva köögirooli keeramas

Autor: Aneth Kilumets, Tallinki
sisekommunikatsioonispetsialist

MERI EI LASE
NII LIHTSALT MINNA
Veidi enam kui 20 aastat kokana töötanud
Indreku sõnul on söögitegemine talle alati
meeldinud – esimesed katsetused köögis
sai ema ja vanaemaga tehtud juba eelkooliealisena. Pärast kaitseväes käimist astus
ta Tartu Tööstuskooli koka erialale ning
üsna pea sattus praktikale Tallinkisse.
„Alustasin laeval Fantaasia, mis sõitis
Tallinna-Helsingi liinil. Peagi valmis Tallinkil oma esimene laev Romantika, kus
töötasin noore kokana kolm aastat. Köögis sai proovitud kõiki ametikohti kuni
jõudsin välja vanemkoka rollini. Vahepeal
omandasin kogemusi juurde Tallinna restoranides ja hotellides ning olin siis ka esimest korda peakokaametis,“ kirjeldab ta
oma teekonda.
Juhuse tahtel sattus aga Indrek tagasi
laevale. „Kohtasin oma esimest peakokka Antit, kes vahepeal oli kogu kontserni
peakoka ametikohale jõudnud. Tema
palvel tulin korra laevale à la carte koka
puhkust asendama ning sellest päevast
on möödunud nüüdseks tosin aastat. Meri
ei lase nii lihtsalt minna,“ nendib Indrek.

AMET, MIS VÕLUB JA KÖIDAB
Indrek tõdeb, et koos ajaga on muutunud ka tema suhtumine kokaametisse.
Aastate jooksul on ta leidnud erinevaid
aspekte, mis teda on võlunud ja köitnud.
„Kokandus on väga lai ja hõlmab endas
tohutult palju. On võimalik spetsialiseeruda kindlale valdkonnale, rahvusköögile,
ravitoitlustusele, gruppide toitlustusele
jne. Väga olulisel kohal on meeskonnatöö,
kolleegid ja töö inimestega, nii töötajate
kui ka klientidega,“ kirjeldab ta.

Indrek Tiisk. Foto: Reiko Kolats

Köögi- ja kokkade meeskond, keda
laevas juhtida, on suur. „Lisaks kokkadele
ja vanemkokkadele on meeskonnas veel
palju olulisi lülisid, et kogu köögipool toimiks. Stjuuardid, kes hoolitsevad kõikide
abitööde eest, et oleks jäätmed vastavalt
käideldud, potid-pannid puhtad, kaup ja
tooraine õigesti ladustatud. Toidulaojuhataja peab arvestust, et tagavara oleks
pidevalt olemas vastavalt tellimustele ja
menüüdele. Klienditeenindajad serveerivad restoranis toitu ja hoolitsevad, et
toidud näeksid head välja, ja kõige tähtsam, et kliendid õnnelikuna restoranist
lahkuksid,“ avab Indrek meeskonnatöö
tagamaid.

LAEVAL TÖÖTAMISE EELISED
Indrek tõdeb, et laeval töötamine annab
teatud mõttes vabaduse teha lisaks põhi-

tööle veel endale meelepäraseid asju, sest
olenevalt graafikust järgneb iga nädalase
või kahenädalase tööperioodi järel sama
pikk vaba aeg. „Paljud tegelevad sel ajal
hobidega ning nii mõnelgi kolleegil on
teine töö või ettevõtmine, kus lisaraha
teenida. Ise olen samuti aastate jooksul
olnud seotud erinevate projektidega, mis
ilmselt ei oleks saanud teoks, kui oleksin
tööl maa peal,“ räägib ta.
Lisaks ei ole laeval töötades oluline
elukoht, sest laev pakub tööperioodi vältel nii majutust kui ka toitlustust. Samuti
loob töökeskkond teisigi eeliseid. „Suures
ettevõttes on palju arenemisvõimalusi nii
oma eriala piires kui ka laiemalt. Piirid
seab inimene endale ise, pigem peab ise
nägema võimalusi ja seda nii suures rahvusvahelises ettevõttes juba jagub,“ tõdeb Indrek.
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Saaremaa laevatehas

Baltic Workboats ootab pardale
Baltic Workboats on sada protsenti Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis asub Saaremaal Nasval.
Ettevõte ehitab ainsana Eestis kuni 135-meetriseid alumiiniumist ja terasest laevu, millest igaüks on
unikaalne, projekteeritud ja varustatud vastavalt kliendi vajadustele.

PROJEKTEERIMINE

TÖÖLAEVADE

Disainijuhid

EHITAMINE

Projekteerijad (elekter,
mehaanika, struktuur,
sisustus, navigatsioon)

CNC-insenerid
Keevitusinsenerid
Keevitajad

Automaa�kainsenerid

PROJEKTIJUHTIMINE
Projek�juhid

Mehaanikud

Elektrotehnikud

Elektrikud

Tarkvaraarendajad

Tislerid
Viimistlejad
Paigaldajad

TEHNILINE
KVALITEET

MÜÜK JA
ARENDUS
Müügijuhid
Eelarvestajad
Hankespetsialis�d
Arendusprojek�juhid

Kvaliteediinspektorid

OST JA LADU
IT
PERSONAL
FINANTS

Tuleohutusspetsialis�d

GARANTII

Hooldusmehaanikud

Anna endast märku e-kirja teel personal@bwb.ee.
https://bwb.ee/

Töö- ja
tervishoiuspetsialis�d
Vaneminsenerid

Tere tulemast
pardale!

Projekteerija Taavi Virak. Foto: Jarek Jõepera

E

namik laevadest ehitatakse erinevatele riigiasutustele ja -ettevõtetele
ning ülikoolidele. Näiteks Eestis sõidavad BWB ehitatud laevad Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Mereväe ja Eesti Lootsi
teenistuses. Samuti on Nasva tehases
valminud saarte vahel sõitvad reisilaevad
Soela, Kihnu-Virve, Ormsö, Runö, Abro ja
Manija-Mann.
BWB on ehitanud töölaevu kokku 25 riiki,
sh Saksamaale, Belgiasse, Rootsi, Soome,
Taani, Austriasse, Põhja-Iirimaale, Kasahstani, Aserbaidžaani, Poola, Ukrainasse, USA-sse, Bangladeshi, Omaani ja veel
paljudesse teistesse riikidesse.
Ettevõte peab väga oluliseks looduse
hoidmist ning saab kogu tootmiseks vaja

mineva elektrienergia BWB-i territooriumil asuvast tuulikust. Suure tõenäosusega
on BWB ainus laevaehitaja, kes saab kogu
tootmisenergia taastuvast energiast.
BWB on olnud aastaid Saaremaa parim
tööandja. 2020. aastal tunnustati ettevõtet Saaremaa õppijasõbraliku tööandja
tiitliga. Eelmisel aastal oli BWB Saare
maakonna aasta uuendaja ja rohetehnoloogia rakendaja. Lisaks omistati BWB-le
sertifikaat Äripäeva Saaremaa Top ettevõte 2021.
BWB-s töötab 165 inimest. Peamised
ametid on laevade projekteerijad, elektroonikud, projektijuhid, kvaliteedimeeskond, keevitajad, mehaanikud, tislerid,
elektrikud, viimistlejad.

BWB hindab oma noori
töötajaid kõrgelt ning
pakub järgmisi soodustusi
ja võimalusi:
• motiveeriv töötasu, mis ületab maakonna keskmist palka;
• tervisega seotud kulude kompenseerimine Stebby platvormi kaudu;
• õppekogunemisel osalemise ajal säilib
keskmine töötasu kuni viie tööpäeva
ulatuses kalendriaastas;
• kaasaegsed töötingimused, paindlikkus töö tegemisel;
• ägedad tiimi- ja ühisüritused;
• võimalus eneseteostuseks rahvusvaheliselt kiiresti arenevas ettevõttes.
Ettevõttesse saab tulla ka laevaehitaja
praktikale, parimatele praktikantidele
makstakse stipendiumi.

Jürgen Part, laevaehituse projektijuht: „Jõudsin BWB-sse sõbra kutsel. Tema juba töötas siin. Olen lõpetanud keevituse eriala ning 2010. aastal alustasin keevitusosakonnas
koostajana. 2011. aastal alustasin õpinguid Kuressaare kolledži kaugõppes meretehnika
ja väikelaevaehituse erialal. Esmalt pakuti mulle võimalust eestöölisena organiseerida ühe
projekti keevitustöid, kaks aastat hiljem vastutasin meistrina juba kogu osakonna töö eest.
2016. aastal sain projektijuhiks ja nüüd tegelen kliendisuhtluse, eelarve ja planeerimisega.
Olen saanud väga mitmekülgse kogemuse ja töö pakub siiani väljakutseid. Olen uhke, et
viie aasta jooksul oleme klientidele üle andnud 25 laeva.“

Sander Reha, praktikant ja Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži meretehnika ja väikelaevaehituse eriala tudeng: „Tulin eelmisel aastal ettevõttesse tööpraktikale. Peamiselt olin tootmises elektri- ning mõnda aega ka kvaliteediosakonnas. Pean tõdema, et õppisin selle aja jooksul
väga palju laevade ehitamise ning elektrisüsteemide kohta. Koolis õpitud teoreetiline osa kinnistus
tugevalt ning huvi laevaehituse vastu kasvas. BWB-s on väga sõbralikud ja professionaalsed inimesed
ning olen tundnud ennast võrdväärse meeskonna liikmena. Kuna mulle meeldivad elektrisüsteemid
ja merendus, siis kaalun tõsiselt pärast õpingute lõpetamist BWB-s töötamist. Kindlasti soovitan Kuressaare Kolledži tudengitele tulla BWB-sse praktikale, sest nii on võimalik kõike ise lähedalt kogeda.
Konkreetse valdkonna saab iga üliõpilane endale ise valida ning seda ei maksa karta, et vastutusrikkaid ülesandeid ei anta.“
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Miks hakata mehaanikainseneriks?
Oliver Karja Harju Elektrist annab vastuse

10 aastat Harju Elektris töötanud Oliver Karjal on tootearenduse magistrikraad TalTechi
mehaanikateaduskonnast. Ta alustas tehnoloog-arendaja positsioonilt, kuid on nüüd osakonna juht.
Intervjuus räägib ta innustunult, mida mehaanikainseneri töö endast kujutab, milliseid isikuomadusi
endas tööturu jaoks arendada ja miks peaks oma karjääri tööstusesse planeerima.
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Mulle meeldib, et inseneri töö pole kunagi
üksluine, selles on omajagu loomingulisust – toode peab ju ka ilus välja nägema.
Maailm areneb, tehnoloogia muutub –
tootmise jaoks kasutatavad masinad tuleb teatud aja tagant uute vastu vahetada.
Ka see on huvitav protsess, et mille järgi
uusi masinaid üldse valida. Tihti dikteerivad selle hoopis kliendid, kellel on teatud
toodet vaja – meie peame siis välja selgitama, kas olemasolevate masinatega on
see võimalik. Kui pole, tuleb vaadata turul
ringi ja sobiv masin leida.

Mis on lisaks haridusele
need isikuomadused, mis
aitavad selles valdkonnas
karjääri teha ja edukas olla?
Üks olulisemaid omadusi on suhtlemisoskus. Olen täheldanud, et tihti on insenerid introvertsemad inimesed, kes ei kipu
kliendiga ühe laua taha. Kuid insenerina
on oluline olla müügimehe ja tootmise
vahendajaks. Kui näen, et kliendi soove ei
saa täita, siis pakun alternatiivseid lahendusi. Kui tahad inseneri tasandilt tõusta,
siis tuleb õppida häid kliendisuhteid looma. Mina polnud siia tööle asudes väga
tugev suhtleja, kuid ühel hetkel jäin oma
osakonda üksi ja polnud muud valikut kui
seda oskust arendada. Tänu sellele tuli
ilmselt ka osakonnajuhi koht sujuvalt.

Oliver Karja

Oli sul lihtne teha
valik, mida õppima minna?
Teadsin, et tahan minna TTÜsse. Esimene valik oli majandusteadus, aga tasuta
sain sisse tootearendusse. Otsustasin,
et õpin siis majandust iseseisvalt. Peale
õpinguid tulin tööle Harju Elektrisse tehnoloog-arendajaks: tegin jooniseid, masinatele programme, täitsin majandustarkvara ja suhtlesin palju tootmispoolega.
Otse koolist valmis töötajat ei tule. Põhitõed, kuidas lehtmetall tootmises liigub
või kuidas tootmise jaoks mudeleid teha,
saavad selgeks ikkagi praktika käigus.
Nüüd, 10 aastat hiljem olen tootearenduse juht.

Mis sind Harju Elektris nii
pikalt hoidnud on?
Harju Elekter pole küll suurim lehtmetalli
töötlemise ettevõte Eestis, aga see-eest

on meil suur grupp taga – arenguvõimalusi on palju. Soovi korral saab grupisiseselt välismaalegi minna. Oma praeguse
positsiooni juures suhtlen palju välisettevõtetega ja see on minu jaoks põnev.
Kindlasti on oluline, et töökohas oleks
hea õhkkond ja seda siin kahtlemata on:
korraldame ühisüritusi, koolitusi, tähistame käiberekordeid jne. Inimesi on meil
igas vanuses ja kõik saavad hästi läbi.

Kas ja miks soovitaksid
minna noortel õppima
mehaanikainseneriks?
Füüsiline toode ei kao maailmast kuhugi ehk insenere on alati vaja. Ükskõik kui
palju automatiseeritakse, roboti peab ikkagi keegi valmis ehitama. Selle erialaga
on maailm valla – paljud, kes minuga koos
lõpetasid, on praegu Euroopas. Ka palgatase on hea.

Õppima asudes oli meie kursusel 120 inimest, reaalselt lõpetas 20. Ilmselgelt on
insenere Eesti tööturu jaoks vähe, olen
seda ka värbamisel tundnud. Mina võtan
hea meelega tööle ka otse koolist tulnud
noori, et anda neile võimalus ja neid oma
käe järgi voolida. Värbamisel pole minu
jaoks kõige olulisem kooli lõpetamise
tõend, sest koolitarkus on üks asi, reaalne
tööelu aga teine. Siiski annab paber mulle
kinnituse, et inimene on võimeline soovi
korral pingutama ja midagi saavutama.
Ülikooli matemaatikat ja füüsikat ei tasu
karta. Mingil hetkel on need küll raskemad kui gümnaasiumis, aga pingutage
– tööturule jõudes teevad masinad selle
osa teie eest ära. Peate lihtsalt aru saama,
et programm teeb õigesti. Kui just pole
plaanis hakata teadust tegema, siis see
paariaastane pingutus pole nii raske.

Ole julge ja
lihtsalt saada oma CV
Praegu on küllaltki lihtne tööturule sise-

neda. Võib ju jääda otsima võimalikult
suure palgaga kohta, aga mina soovitan
alustada madalamalt positsioonilt, et
saada CV-sse paar rida kirja. See aitab
meeletult palju edasi ja seda ei maksa
karta. Kas minna tööle juba bakalaureuse õpingute ajal? Selles suhtes tuleb olla
ettevaatlik, et kool tagaplaanile ei jääks.
Magistriõpingute ajal on see kasulik – tekivad loogilised seosed ja erialast on lihtsam aru saada. Kindlasti soovitan kasutada praktikavõimalusi – ka sealt saab CV
jaoks väga hea sisendi ja see lööb tööturu
uksed valla. Kui me Harju Elektris praktikandi võtame, siis suure tõenäosusega
jääb ta siia ka tööle.

“

Üks olulisemaid omadusi on suhtlemisoskus. Olen täheldanud,
et tihti on insenerid
introvertsemad inimesed, kes ei kipu
kliendiga ühe laua
taha. Kuid insenerina
on oluline olla müügimehe ja tootmise
vahendajaks.
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Töö globaalses logistikaettevõttes
pakub põnevust, reisimist ja arenguvõimalusi

Britta Piisang. Foto: Erlen Štaub

CMA CGM Global Business Services OÜ põhitegevus Eestis on merekonteinerite veo
korraldamine. Ettevõtte Tallinna kontoris töötab ligi 450 inimest, kokku on grupis üle 100 000
inimese. Kui lisaks põnevale töökohale kiirelt arenevas sektoris ja parimas kollektiivis on tahe
maailma vallutada ning reisida, olete jõudnud õige ettevõtteni!
Autor: Gerli Ramler

R

eemo Hansberg töötab CMA CGM-s
(endise nimega APL-s) aastast 2010,
mil ta õppis veel Eesti Mereakadeemias. „Viimasel kursusel sõitsime kursusekaaslastega Ida-Virumaalt tulles APL-i
kontorist mööda ja tuli jutuks, et millega
see ettevõte tegeleb. Järgmise nädala
loengus hõigati maha, et kes tahaks APL-i
intervjuule minna. Mina tundsin, et tahaksin, ja kohapeal muide selgus, et intervjuu
on inglise keeles! Igatahes sain tööd – olin
klienditeenindaja, tegin arveid, sisestasin
andmeid,” meenutab Reemo, kes õige
pea hakkas ametiredelil ronima, töötades
lõpuks peaaegu kõigis ettevõtte Tallinna kontori meeskondades. Täna tegeleb
Reemo Euroopa regionaalse krediidijuhtimise ning rahakogumisega, vastutades 17 riigi tööde koordineerimise ja protsesside juhtimise eest.
Kui Reemo 12 aastat tagasi Tallinna
kontoris tööd alustas, oli siin tööl umbes 20 inimest. Tänaseks on büroos töö-

tajaid 450 ringis ning grupis kokku üle
100 000. „Meil siin juba igav ei hakka! Pidev laienemine, uute suundade otsimine ja käimalükkamine. Arenguvõimalusi
jagub kuhjaga, ole vaid ise aktiivne ning
initsiatiivikas,” ütleb ta. „Grupi haare on
väga lai. Kui on tahe maailma vallutada
ja reisida, siis meie ettevõttes töötades
on võimalik elada sisuliselt ükskõik mis
riigis.”

Juba esimesel
tööpäeval pakkumine
väliskomandeeringuks

Reemo Hansberg. Foto: Erlen Štaub

Britta Piisang alustas ettevõtte Tallinna
kontoris tööd enam kui viis aastat tagasi.
„Õppisin riigiteaduseid ja tahtsin tegelikult teha riigitööd, aga kui mind 2014.
aastal koondati, pakkus sõbranna võimalust kandideerida konteinervedude broneeringute tegijaks. Juba vestlusel räägiti aga hoopis põnevamast tööst – sain
operatsioonide meeskonda, mille töö oli
suhelda sadamatega, et kõik konteinerid
jõuaksid õigete klientideni. Esmaspäeva
hommikul alustasin tööd ja pärastlõunal pakuti võimalust kolmeks nädalaks
Saksamaale minna, et nii-öelda uus töö
Tallinnasse tuua,” meenutab Britta. „See
oli hämmastav. Kõik need arenguvõimalused ja kogu see rahvusvahelisus on võimas! Vähem kui aastaga sai minust tiimi
juht, võtsin üle logistika tugiteenuste ja
operatsioonide meeskonna juhtimise.

Minu unistus on olnud töötada välismaal
ning 2020. aastal sain näiteks elada-töötada kolm kuud Prantsusmaal.”
Nii Reemo kui ka Britta nendivad, et
eelkõige tasub olla julge, nutikas ning
otsustuskindel. „Meie kollektiivi sobivad
uudishimulikud inimesed, kes soovivad
teada, kuidas ja miks asjad toimivad; piisavalt paindlikud, et käia kaasas muutliku
maailmaga ning suhelda üle maailma inimestega, kellel on teine kultuuriline taust,
kes elavad teises ajavööndis. Ja kindlasti sobivad meile lõbusad inimesed, kes
muudavad meeskonna atmosfääri heaks
ja hoiavad ka raskemal ajal tuju üleval!
Väga olulisel kohal on oskus saada naljadest aru.”
Britta lisab, et omaette väärtus on ka
ettevõtte Tallinna kontor Ülemistel. „Meil
on väga avar, mitmes mõttes roheline
büroo – palju on taimi ning samas oleme
keskkonnateadlikud. Ei kasuta ühekordseid nõusid, sorteerime jäätmeid. Õhustik on positiivne, meist on kasvanud tore
sõpruskond, kellega on lisaks tööle ka
muidu vahva asju koos teha, olgu nendeks meeskonnaüritused, puuviljateisipäevad, koogipäevad, heategevussündmuste korraldamine, koos sportimine või
midagi muud.”

Keeleoskus tuleb kasuks,
arendada saab ka teisi oskusi
Kuigi töö CMA CGM-is käib põhiliselt ing-

71

lise keeles, tuleb erinevate keelte oskus
kasuks. „Nii saksa, prantsuse, hispaania,
itaalia, aga ka vene keel,” loetleb Reemo.
„Klientidele on väga meelepärane, kui
nendega suheldakse nende emakeeles.
Ja Eesti noored on keelteoskuse poolest
väga tublid. Loomulikult õpetame kohapeal palju ning see ei tähenda, et meile
saab tööle ainult perfektse keeleoskusega!” räägib ta. „Samamoodi pole oluline
senine töökogemus või mis eriala täpselt
on õpitud. Tähtsam on paindlikkus ja
valmisolek uusi asju omandada. Meil on
suurepärane väljaõppeprogramm ning
iga uus töötaja saab endale ka mentori,
kellele alguses toetuda. Ühelegi asjalikule
inimesele ei öelda „ei”! Oleme hea stardilava tudengitele, kellel pole eelnevat
töökogemust ning kes võib-olla ei teagi,
kuidas töölkäimine välja näeb.”
Noored hindavad CMA CGM-i juures ka
teisi väärtuseid: sporditoetust, ravikindlustust, lisapuhkusepäevi. Reemo nendib, et ettevõte on tema jaoks tähtis osa
tema senisest elust. „Olen leidnud tänu
tööle elukaaslase, kellega mul on kolm
last. Suur osa minu tutvusringkonnast on
seotud tööga. Peame siin tõesti oluliseks
töötajate heaolu, turvalisust ja inimestevahelisi suhteid. Kui kellelgi on mõni ettepanek või mure, on juhid avatud kõiki ära
kuulama. Inimene peab meie ettevõttes
olema valmis pidevateks muutusteks,
sest logistika on täis ootamatusi! See on
äärmiselt põnev ja arendav.”

cma-cgm.com
careers.gbsestonia.com
CMA CGM Global Business
Services OÜ on globaalne
ettevõte, mille põhitegevus
Eestis on merekonteinerite
veo korraldamine. CMA
CGM Grupil on mitu
tütarettevõtet, mis on
spetsialiseerunud erinevatele
logistikavaldkondadele
ning esindavad erinevaid
kaubamärke, näiteks CEVA,
APL, ANL, CNC jt.
Globaalsel tasandil töötab
ettevõttes 110 000 inimest.
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Julge proovida ja tegutseda

Tulevik valmib Tallinnas –
kas tahad olla osa sellest?

„Kas Ericsson ei
toodagi telefone?“ ...

See on küsimus, mida ikka aeg-ajalt kuuleme. Küllap on paljudel meeles armsad
Sony Ericssoni seadmed, millega tehti oma
esimesed telefonikõned. Kuid see peatükk
on juba ammu ajalukku kirjutatud. Teine
eksiarvamus on, et Ericsson on väga traditsiooniline ettevõte. See on kindlasti müüt!
Muidugi oleme me 150-aastased. Enamiku
tehnoloogiaettevõtetega võrreldes iidsed.
Kuid tehnoloogiaäri muutus ja areng on
ülikiire ning me tahame olla liidrid ja teerajajad. Tegelikult olemegi – sellepärast sai
ka 2019. aastal loodud üksus Smart Manufacturing.
Täna juhime innovatsiooni. Meie eesmärk on „luua seoseid, mis muudavad kujuteldamatu võimalikuks.“ Ja siin Supply
Site Tallinnas see päriselt juhtubki − tulevik
valmib Tallinnas! Meil Ericsson Eestis on
tipptehnoloogia ja maailmatasemel eksperdid, kes arendavad uusi raadiotooteid
ning targa-tööstuse lahendusi. Selleks, et
noortele tehnoloogia entusiastidele tutvustada seda põnevat maailma, värbame
igal aastal üle 50 praktikandi ja teeme koostööd ülikoolidega.
Tööd ja praktikat targa tootmise lahenduste arendamise üksuses tutvustab Martin
Karu − Data and Analytics Lead, kes ootab
sel aastal oma tiimi ka praktikante.

Martin, kuidas sa
Ericssoni tutvustaksid?

Ericsson on üks keeruline imede põld –
siin on palju võimalusi, arengut, väljakutseid ning väga tarkasid ja ainulaadseid
eksperte.
Veidi lähemalt
Smart Manufacturing osakonnast.
Smart Manufacturing osakonnas tegeleme
protsesside ja süsteemide analüüsimise,
digitaliseerimise ja arendamisega. Kolmas tööstusrevolutsioon (Industry 3.0) oli
robootika ja arvutiga töö juhtimine – see
toimus juba 70. aastatel. Neljas tööstusrevolutsioon (Industry 4.0) ehk tark tootmine keskendub robotite töö mõõtmisele ja
kognitiivsetele lahendustele. See tähendab, et endiselt on tarvis eksperti, kes kirjeldab masina töö programmina, ja lisaks
kasutatakse kaameraid ja muid sensoreid,
et veenduda toote asetuse korrektsuses,
lisada roboti tegevusele täpsust ja hinnata
automaatselt töö kvaliteeti.

Scanfil EMS OY on elektroonikatööstuse ettevõte, kelle kontserni kuulub üheksa tehast üle maailma. Pärnu
Scanfili tehas on omanäoline, pakkudes klientidele kompaktset teenust nii elektroonika kui ka mehaanika
tootmises, samuti integreerimises ja kaablite tootmises ning ka prototüüpimises. Scanfili tehastes töötades
on kõigil palju valikuid end arendada, seda nii oma tehases kui ka kontserniüleselt. Hea näide pidevast
enesearengust ja uute väljakutsetega silmitsi seismisest on Scanfil Pärnu ostuosakonna juht Siim Jaanoja.

Martin Karu − Data and Analytics Lead

Autor: Daniela Kond,
Scanfil Pärnu personalijuht

S
Meie Industry 4.0 tehnoloogia on päriselt
eriline ja uuenduslik. Kasutame erinevaid
lahendusi selleks, et toetada robotite automaatset tegutsemist ja otsustamist. Meie
tiimina tegelemegi erinevate nutikate lahenduste loomisega – juhime tehnoloogia
arengut ja transformatsiooni.
Mul on Ericssonis olnud mitu ametit,
need on kõik olnud seotud andmete ja
tarkvaraga. Täna olen Data & Analytics
Lead. Olen juhtinud ka valdkonna hackathon’e ja panustame tiimiga aktiivselt oma
kompetentside teistele edasiandmisesse, et üleorganisatsiooniliselt tõsta digitaalse kirjaoskuse (digital literacy) taset.

Kas Smart Manufacturing
tiimi tasuks tulla praktikale?

Kui eesmärk on õppida, areneda ja saada
erinevaid kogemusi, siis on Ericsson parim
koht. Siin on võimalus end proovile panna
ja panustada päriselt hands-on maailmamuutva tehnoloogia arengusse. Ericssonis
on elukestev õpe oluline ja seetõttu on arenemisvõimalusi palju (e-õppe keskkonnad,
tiimitöötoad, töövarjutus, rotatsioon jpm).
Tegutsemine Smart Manufacturing
rahvusvahelises ja inspireerivas tiimis on
boonus omaette – meil on lahe seltskond
ja mõnus kultuur, kus kõik saavad tunda
end kaasatuna. Me oleme alati lahendustele orienteeritud ja kaasame praktikante
nende värskete ideedega erinevatesse pro-
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jektidesse. Praktikant saab alustada mõne
use-case’i hetkeolukorra kaardistamisest ja
seejärel brainstorm’ida lahendusi. Töötades faktipõhiselt, kiirelt ja eksperimenteerides jõuame parima lahenduseni, mille elluviimisel saab samuti praktikant kaasa lüüa.
Miks mitte koolitada ka lõppkasutajat.
Olles kaasatud erinevatesse projektidesse
(mis on üleorganisatsioonilised ja koostöös
inseneridega), saab hea ülevaate sellest,
milliseid probleeme Smart Manufacturing
lahendab, kuidas loodud lahendused mõjutavad reaalselt tootmises toimuvat ning
kuidas kujundatakse tarka tootmist.

Milline on ideaalne praktikant?

Ootame praktikante, kes tunnevad huvi innovatsiooni vastu. Me otsime entusiasmi!
Ideaalne praktikant küsib küsimusi ja otsib
ka ise vastuseid; mõtleb kaasa ning on proaktiivne. Ootame, et naudid kiirust, dünaamilist tööelu ja mitmekesist kultuuri.

Ericssoni saab praktikale
kandideerida 25. märtsini,
pakkumised leiad keskkondadest cv.ee ja
LinkedIN.
Ootame sind!

iim teeb kõike südamega ja suure pühendumusega. Ta on alati valmis uutes
projektides kaasa lööma ning kirglikult
arendama uusi protsesse. Siim on tänaseks
Scanfilis töötanud juba rohkem kui üheksa
aastat ning saavutanud selle aja jooksul väga
palju. Tema esimene ametikoht Scanfilis oli
masina operaator ning sealt edasi kulges
ambitsioonika noormehe jaoks juba kõik
loomulikku rada. Järgmisena asus tulevane
ostujuht tööle liinijuhina, prototüüpimise
meeskonna juhina, planeerimise juhina ning
sealt liikus Siim tootmisüksuse juhiks.
Olles lõpetanud ülikooli masinaehituse erialal, andis akadeemiline haridus vajalikud
teadmised ja julguse juurutada ning viia mehaanika osakonnas ellu rida uusi protsesse
ja parendusi. Suureks abiks uuenduste tegemisel olid põhjalikud teadmised Toyota
põhimõtetest. Silmaringi avardamine teistes
Scanfili tehastes Soomes, Poolas ja Hiinas andis juurde arusaamise, millised on globaalse
kontserni põhimõtted. Peale sellist edukat
eneseteostust oli üsna loomulik, et ees ootas tootmisjuhi ametikoht ning arvamine
ettevõtte kohalikku juhtkonda. Edu saadab
sagedamini neid, kes julgevad proovida ja
tegutseda. Nii kehtib see ka Siimu puhul − olles omandanud teadmised ja praktilised oskused rohujuuretasandil, aitas see järgmistel
positsioonidel edukamalt läbi lüüa. Selline
ametiredelil liikumine aitab hoida paremat
sidet tootmise ja administratsiooni vahel
ning loob meeskonnas usaldusväärse suhtluse.
Töötamine Scanfilis on olnud täis õppimist,
arenemist ja enese proovile panemist
erinevates rollides ja positsioonidel.

Scanfil Pärnu ostuosakonna juht Siim Jaanoja

“

Töötamine
Scanfilis on
olnud täis
õppimist,
arenemist ja
enese proovile
panemist
erinevates
rollides ja
positsioonidel.

Miks Scanfil Pärnu?
Scanfilil on enam kui 40-aastane
elektroonikatootmise kogemus.
Oleme usaldusväärne tootja ja
tarnija elektroonikatööstuse
kõige nõudlikumatele klientidele,
pakkudes integreeritud teenust
alates toodete kujundamisest
kuni valmistamise ja logistika
terviklahendusteni.
Scanfili töötajad on innukad
leidma uusi võimalusi kogemuste
arendamiseks. Oma töös
keskendume jätkusuutlikkusele ja
inimkesksele juhtimisele.
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CERT-EE

RIA sündmusteenused

Riigi infosüsteemi amet (RIA) seostub tihti kahe märksõnaga: ID-kaardi ja küberturvalisusega. Eesti
küberruumis toimuvatel kübersündmustel hoiab silma peal RIA küberintsidentide käsitlemise osakond
(CERT-EE). CERT-EE tiimiliikmena näeb lähedalt, mis toimub Eesti ja rahvusvahelisel kübermaastikul.

Eesti sai digiriigiks tänu tarkadele ja läbimõeldud lahendustele, nagu andmevahetuskiht
X-tee ja digitaalselt allkirja võimaldav ID-kaart. Need 20 aasta tagused lahendused
on muutnud Eesti ühiskonda tundmatuseni. Nüüd on aga aeg välja töötada uued
tehnoloogiad ja lahendused, mis kujundavad e-riiki järgmised 20 aastat.

muudavad elu lihtsamaks

maalib kübermaastikust selge pildi

avastasid, et nad olid küberrünnaku ohvrid. Me jagame neile soovitusi ning küsime lisainfot, et saaksime paremini hinnata, mis ja kuidas juhtus. Kui see info on
meil olemas, saame pakkuda kvaliteetsemat abi ja ka hoiatada teisi, et nad saaksid end sama rünnaku eest kaitsta,“ lisas
CERT-EE infoturbe ekspert.

Autor: Seiko Kuik (RIA pressiesindaja)

T

äpsemalt on CERT-EE ülesanne tuvastada, jälgida ja lahendada Eesti
arvutivõrkudes toimuvaid küberintsidente, teavitada värsketest ohtudest
ning korraldada ennetustegevusi. Ükski
teine riigiasutus ei paku noortele kohe
sellist võimalust panustada Eesti küberturvalisusesse.
„Me näeme, mis on Eesti ettevõtete ning
riigiasutuste tugevused ja nõrkused, ning
teame, kuidas ründajad küberrünnakuid
läbi viivad. Nende teadmiste põhjalt saame pakkuda abi ja soovitusi, kuidas ennast kaitsta ja rünnak peatada, aga mida
ka pärast rünnakut edasi teha,“ ütles
CERT-EE seiretiimi juht A. CERT-EE tiimi
koosseis ei ole avalik.
CERT-EE seiretiim on üks nooremaid osakondi RIAs – tiimiliikmete keskmine vanus
on 24 aastat. „Meie tiimis on oluline, et sul

oleks motivatsioon ja soov õppida. Inimene peab olema ise huvitatud, see on kõige
tähtsam. Kõik muu on õpitav,“ tõdes seiretiimi juht, kes algselt omandas majandushariduse ning praegu on lõpetamas
küberkaitse magistriõpet.
Igal asutusel on omad alustaja ehk enrty
töökohad, kus töötades saab edasiminekuks vajalikud valdkonnateadmised.
„Esmalt koolitame seirespetsialistid välja.
Selleks, et küberruumis ennast paremini kaitsta, on vaja teada, kuidas ründaja
mõtleb ja käitub. Just sellele ka esimestel
kuudel keskendume,“ kirjeldas CERT-EE
seiretiimi juht värskete kolleegide esimesi
kuid.
CERT-EE seirespetsilistide ülesanne on
märgata küberruumis tavapäratusi ning
olla esimene küberabi ja -nõu pakkuja neile, kes said rünnakuga pihta. „On
üsna tavaline, et teavitame ettevõtteid,
kui näeme nende suunas midagi kahtlast
toimumas. Tihti anname nõu ka neile, kes

CERT-EE teeb iga päev koostööd Eesti
riigiasutuste ja ettevõtetega, aga ka rahvusvaheliste partneritega. „Pea igal riigil
on oma CERT-tiim või teised sarnased
üksused, kes jälgivad kübermaastikul
toimuvat ning pakuvad abi ja soovitusi.
Kuna internet piire ei tunne, siis on oluline
partneritega infot vahetada. Kui näeme
levimas uut tüüpi pahavara, siis suhtleme
nii teiste riikidega kui ka tuntud antiviirusetootjatega, et nad oskaksid värsket
pahavara otsida ja kinni püüda,“ sõnas
tiimipealik.
CERT-EE osakonna juhataja Tõnu Tammer
lisas, et nõudlus nutikate küberekspertide järele on alati suur. „Seirespetsialistid
saavad väga head teadmised sellest, mis
internetis päriselt toimub, ning selle tulemusel kasvavad neist välja kübereksperdid. Ehk siis tegu on noortele väga hea
hüppelauaga,“ lausus Tammer.

RIA
töökuulutustega
saab tutvuda
RIA veebilehel
www.ria.ee.

Kui praegu ühtegi sobivat
töökuulutust ei ole, siis
tasub mõne aja pärast
uuesti vaadata
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Autor: Seiko Kuik (RIA pressiesindaja)

S

tanislav Deriševil täitus just aasta
riigi infosüsteemi ametis (RIA). Ta
juhib värskelt loodud sündmusteenuste osakonda, mis soovib tuua inimese
ja riigi teineteisele lähemale. „Sündmusteenuste projekt on maailmas ainulaadne. Kui meie lahendused saavad valmis,
siis pole maailmas ühtegi teist riiki, mis
kasutaks nii targalt ja efektiivselt oma
kodanike kohta juba olemasolevaid andmeid,“ ütles Stanislav. Aga mis asi on see
palju korrutatud sündmusteenus?
Iga inimese elu on täis olulisi sündmusi,
tähtpäevi ja meeldetuletusi. Näiteks abiellumine, aga ka mõne taotluse esitamine
või hoopis teavitus dokumendi aegumisest. Siin tõttavadki appi sündmusteenused, mis ajavad inimese eest asjad jonksu. „Sündmusteenuste eesmärk on võtta
inimestelt kohustusi vähemaks: praegu
peab inimene ise esimese sammu astuma, et näiteks mõnda toetust või hüvitist
saada. Aga inimene ei pea seda protsessi
ise algatama ja liikuma mööda eri ametiasutuste infosüsteeme. Riigil on info olemas ja ta saab paljud asjad inimese eest
ära teha,“ selgitas Stanislav.
Sündmusteenuseid, mida riik hakkab lähiaastatel üles ehitama, on kümmekond.
Abiellumine ja lapse sünd on esimesed
teenused, mis esmalt välja arendatakse.
Tuleviku plaanides on näiteks kaitseväe
kohustuse täitmise, pensionile jäämise ja
lähedase surmaga seotud toimingute teenuste arendamine.
Miks tulla RIAsse tööle? „Meie tiim ja
kogu RIA kasvab ja areneb. Me loome e-riigi uut baasplatvormi, et selle abil ilmale
tuua uusi proaktiivseid ja nähtamatuid

Stanislav ja Bruno. Foto: Riigi Infosüsteemi Amet

e-teenuseid. Need on teenused, kus kodanik ja ettevõtja saavad tarbida teenuseid
nii, et ise ei pea selleks pingutama. RIAst
saab silma ette tervikpildi riigist ja selle
teenustest,“ lausus tiimipealik.
„Kuna me töötame asju alles välja, siis
saame me kõik ise seda arengut suunata
ja käia välja omi ideid, muuta seda omanäoliseks. Siin töötades saab teha koostööd praktiliselt kõigiga – riigiasutustega,
erasektori ja riigi IT-majadega. Ma arvan,
et me ei oska õigesti hinnata, kui suur
saab olema sündmusteenuste mõju ühiskonnale,“ arvas ta.

Riigi infosüsteemi
ameti pakutavate
karjäärivõimalustega tutvu
kodulehel www.ria.ee.
peaksid. Ma küll suunan neid, aitan hoida
sihti strateegilistel eesmärkidel, et nad
saaksid keskenduda ägedate ja tarkade
lahenduste loomisele. Ma ei ole ega pea
olema kõige targem inimene osakonnas,“
selgitas ta oma mantrat.

Ta lisas, et RIAs on hea võimalus areneda.
„Seda eriti siis, kui oled aktiivne ja mõtled
kaasa ning panustad veidi rohkem kui sinult oodatakse. Oma tiimi näitel saan öelda, siis on ka karjääriredelil tõus kiirem,“
kinnitas Stanislav.

„Meil on tiimiga tekkinud oma moto –
me teeme kõike hingega. Olgu see tööl
või väljaspool töö aega. Ja kui sa oled
normaalse suhtumisega ning inimlik, siis
oled igasse RIA tiimi teretulnud. Kõik muu
on õpitav. Aga suhtumist ei saa õpetada,“
ütles osakonna juhataja.

Laia silmaringiga ja sportliku Stanislavi jaoks on oluline tiimi õhkkond. „Ma ei
võta oma tiimi tööle inimesi, et siis neile
detailselt ette öelda, mida nad tegema

Üks viis, kuidas tiimitunnet hoida, on
koos sportimine ning RIA pakub erinevaid
ühiseid sportimisvõimalusi ning ka SportID kompensatsiooni.
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Igaühel on oma tee –
olgu selleks siis kindel töökoht või ettevõtlus

R-kioski töötajad. Fotod: erakogu

Paljudele tuleb üllatusena, et R-Kiosk kuulub Norra pereettevõttele Reitan, mille juured ulatuvad suisa
20. sajandi esimesse poolde. Täpsemalt aastasse 1948, mil Ole ja Margit avasid Norra linnas Trondheimis
oma päris esimese toidupoe. Sellest on tänaseks kasvanud pereväärtustel hoitud ja kasvatatud
ettevõte, mille üks haru on ka jaekaubandusäri Reitan Convenience. Usutavasti kõlavad lisaks Eestis ja
Soomes tuntud R-Kioskile tuttavalt veel teisedki meie grupi kaubamärgid, nagu muuhulgas Caffeine,
Narvesen, 7 Eleven ja Rema1000. Kuigi Reitan Convenience on Euroopa üks suurimaid jaekaubanduse
organisatsioone, kannab meid tänini perekeskne juhtimiskultuur. Peres, nagu ikka, hoolitakse rohkem.
See on väärtus, mida hinnatakse põlvest põlve nii Eestis kui ka mujal.

KESTLIK
MUGAVUSKAUBANDUS −
MITTE PELGALT SÕNAKÕLKS
Tänaseks on R-Kioskil üle Eesti 90 mugavuspoodi ja grupiüleselt astutakse samme selles suunas, et 2030. aastaks olla süsinikuneutraalne. Tegemist on äärmiselt
ambitsioonika eesmärgiga, mis puudutab
tegevuse igat tahku energiatarbimisest
kliendisuhtluseni välja. Seitsme riigi üleselt toimiva grupi tegevusel on oluline
mõju ka keskkonnale. Just seepärast on
tehtavatel valikutel ja otsustel kogu väärtusahelas oluline mõju. Loomulikult on
sellesse protsessi kaasatud ka kõik töötajad ning kogemuslikult on see oluline
väärtus, mida endaga kanda. Lisaks kestlikkusele on oluline teema ka innovatsioon, mis pidevas liikumises oleva jaekaubandusäriga ühes liigub. Seda enam

on mõjus ja nutikas kasutada meile käepärast olevat Põhjamaade praktikat ja kogemust nii tehniliste lahenduste, masinõppe kui ka trendide mõttes.

KINDLUSTUNNE JA STABIILSUS
Jaekaubandus on väga kiires liikumises.
Mitte ainult meil, vaid kõikjal mõjutavad
jaekabandust maailmamajandus, tarbijakäitumise muutused, trendid, seadusandluse muutused ja muidugi kriisid, mis
on pea kaheaastase koroonakriisi põhjal
mõistetav. Töö jaekaubanduses annab
väga hea ettevalmistuse eluks − klienditeenindajana õpid suhtlema väga erinevate inimestega, oskuslikult navigeerima
keerukates olukordades ning õpid samal
ajal ärikeskkonnaga seotud dünaamikaid.
Seda enam on oluline, et see keskkond
pakuks muutuste kiirusest hoolimata sta-

biilsust ja kindlustunnet. Mis iganes rollis
sa leiad end meiega kasvamas, on suure
ettevõtte võlu paindlikkus nii töötingimuste kui ka arenguvõimaluste pakkumisel. Reitani grupi liikmena ei mõjuta meid
nii kergesti ei turu olukord, aastaajad ega
majandusmuutujad, mistõttu on lihtne
alustada näiteks õpingute kõrvalt.

ETTEVÕTJAKS OLEMINE
ANNAB VABADUSE. FRANTSIIS
AGA TURVALISUSE
Kujutle ette toredat perepoodi, mis mõnes Rootsi väikelinnas oma iseäralikus
kuues hommikul soojade saiakeste lõhnaga ümbruskonna kihama paneb. Just
sellisena elavad oma elu Reitani gruppi kuuluvate kaubamärkide ettevõtted.
See tähendab, et enamik väikepoode
on frantsiisis, ja just seda mudelit saad

proovida ka Eestis. Frantsiisipidaja kui
kaupluse peremees või perenaine tunneb
oma kauplust ja klienti palju paremini kui
kontoriametnikud ning oskab tänu sellele
võtta vastu ka õigemaid otsuseid. Frantsiisipidajaks võib hakata igaüks, kuid kõige
tähtsam on suhtumine. Eelkõige peavad
tulevasele ettevõtjale meeldima inimesed
– nii oma meeskond kui ka kliendid – ning
tal peab olema siiras soov neid aidata ja
tahe inimestega töötada.
Muide, enamik meie frantsiisijaid palgatööle tagasi ei kipu, sest iseenda peremees on hea olla. Täiesti puhtalt lehelt
ettevõtlusega alustamine on aga sageli
hirmutav. Lihtsustatult on meie frantsiis
hästi turvaline viis proovida kätt ettevõtlusmaailmas, sest paigas on toimiv ärimudel ja olemas kontori igapäevane tugi
väikepoe edukaks juhtimiseks. R-frantsiis
on kombinatsioon ettevõtjaks olemise
vabadusest ja abivalmis tugivõrgustikust,
mis algaja ettevõtja elu hulga lihtsamaks
muudavad. Saad iseenda peremehe või
perenaisena kätt proovida nüüd ja kohe.
Paljudele tundub aga ettevõtjaks hakkamine hirmutav, olgugi et idee sellest on
atraktiivne. Hirm on paljuski põhjendatud. Palgatöötajana pead vastutama vaid
töölepingus kirjapandu eest: sul on oma
töölõik ja juhend, kuidas oma asju tegema pead. Kui tööpäev läbi saab, võid pikemalt mõtlemata töömured seljataha jätta
ja koju minna. Ettevõtja aga vastutab oma
ettevõtte eest 24 tundi ööpäevas ja seitse
päeva nädalas. Samas on ka ettevõtjaks
olemise plussid suuremad kui palgatöötajaks olemisel. Suurem vastutus tähendab

ka suuremat otsustusvabadust, iseenda
peremees olles saab teha asju enda parema äranägemise järgi. Ja loomulikult tähendab eraettevõtjaks olemine ka võimalust teenida rohkem kui palgatöötajana.

FRANTSIISIPIDAMINE −
ESIMENE SAMM ETTEVÕTJAKS
OLEMISE TEEL
R-Kiosk annab alustavale ettevõtjale juba
tuntud brändiga väikepoe, kus olemas
kogu vajaminev tehnika, tagab raamatupidamise ning turunduse ja aitab ka erinevate lepingute ja lubadega – olemas on
kõik see, mida muidu peaks ettevõtja ise
tegema. Frantsiisija ülesanne on tagada
poe igapäevane toimimine, ennekõike
leida õiged töötajad ning neid motiveeri-
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da ja juhtida. Samas on just juhtimisoskus üks peamiseid väljakutseid, millega
R-Kioski frantsiisija toime tulema peab.
Meie frantsiisivõtja Janne Miil on öelnud, et frantsiisivõtja töö sobib inimesele,
kes on loomult aktiivne, hea ajaplaneerija, lahendustele orienteeritud, juhiomadustega ja ümbritseva suhtes tähelepanelik. Kas tunned end ära?
Kui uue ettevõttega alustades on teemasid, mis tähelepanu vajavad, väga palju, siis R-frantsiisi puhul oleme suure hulga neist teemadest enda kanda võtnud
ning seetõttu on frantsiisiga alustamine
ka lihtsam. Seega võib frantsiis olla ka
esimene samm ettevõtjaks olemise teel.
Kogudes mõne aasta turvalises keskkonnas kogemusi, on juba palju lihtsam ja
julgem iseenda äriga alustada, olgu siis
toitlustusvaldkonnas või mujal. R-Kiosk
on stardipakk säravale ja enesekindlale
ettevõtjale. Kindlast palgatööst loobumine ja ettevõtjaks hakkamine võib tunduda
hirmutav. Ja seda ka põhjusega. R-Kioski
frantsiisi mudel toetab algajaid ettevõtjaid ja muudab seeläbi ettevõtlusega alustamise palju lihtsamaks.

Loe lisaks
https://rkiosk.ee/frantsiis/
hakkan-ettevotjaks/
ja tule proovi kätt ettevõtluses.
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Miks start-up’id põruvad

ja kas igast start-up’ist peab saama ükssarvik?
Autor: Kadri Tammai, Tehnopol Startup Inkubaatori juht

Veebruaris alustas Startup Inkubaatoris oma teekonda
kasvuprogrammis uus kohort startuppe

kinnitanud ka investorid. Reigo sõnul on
iduettevõtet ehitades vaja tekitada justkui kellamehhanism, kus hammasrattad
on erineva suuruse ja kujuga, aga masinavärk tiksub kokku ning täiendab üksteist.

Startup Inkubaatoris toimub palju harivaid koolitusi, põnevaid seminare,
kaasahaaravaid kohvihommikuid ja ka sportlikke ühisüritusi

Hoolimata suurest pealehakkamisest, põrub suur osa iduettevõtetest. Statistika järgi jääb ellu vaid üks-kaks
kümnest alustavast iduettevõttest. Mis on nende suurimad põrumise põhjused ja kas iga start-up peaks
pürgima ükssarviku staatusesse? Teemat avab Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai.

Tehnopol Startup Inkubaatori
juht Kadri Tammai

M

ul on õnn töötada iga päev koos
alustavate start-up-ettevõtjatega
ning näha nende silmis seda kirge, millega nad oma ärisid üles ehitavad.

Päeval, õhtul, öösel, nädalavahetusel,
sageli alguses oma põhitöö kõrvalt. Nad
räägivad õhinal sellest, kuidas üks või
teine probleem vajab lahendust, kuidas
nende tooted aitavad maailma paremaks
muuta. Nad mitte ainult ei räägi, vaid usuvad ka päriselt sellisesse tulevikku. Aga
selle unistuse teostamiseks vajavad nad
raha – perekonnalt, sõpradelt, aga sealt
edasi juba ingelinvestoritelt ja riskikapitali fondidelt ehk VC-delt. See raha tuleb
koos tingimustega – kasvuootus on keskmiselt 10–15 protsenti kuus. Jah, te lugesite õigesti – mitte aastas, vaid igas kuus.
Investorid otsivad oma portfelli tootluse saavutamiseks õiget meeskonda ja õiget ärimudelit. Peab olema julgust riskida
ja nutikust võetud riske vajalikul määral
maandada, püüda kliente turgudel, kus
teised seda veel teinud ei ole, ning tagada
ettevõtte kiire kasv. Koos ettevõtte kas-

vuga kasvab ka investori osaluse väärtus
ning nii on lootust saada raha ka järgmises investeerimisvoorus. Kiire kasv on
see, mille ümber kogu mäng käib.
See viibki meid esimese põrumise
põhjuse juurde – probleemid tiimiga.
Asutajad kas ei panusta ettevõttesse varajases faasis piisavalt või töötavad põhitöö kõrvalt iduettevõtet käima lükates
täieliku läbipõlemiseni. Sageli esineb asutajate vahel ka segaseid ja reguleerimata
suhteid, mis võivad tülide korral kogu
ettevõtte segamini lüüa, ja järgnebki ettevõtte sulgemine.
Seega tuleb kindlasti mõelda sellele,
kes võiks kuuluda sinu tiimi. Ka muusik
ja start-up’i Fairmus asutaja Reigo Ahven,
kes osaleb parajasti Startup Inkubaatori
kasvuprogrammis, tõi välja, et kõige olulisem on tiimi kokkupanek. Seda on talle

Unistus ükssarvikust. Ükssarviku staatus on paljudele iduettevõtetele justkui
eesmärk omaette − edukuse sümbol ja
kindlasti üks põhjus, miks eestlased armastavad luua start-up-ettevõtteid. Kui
keegi näitab ette, kuidas luua vähem kui
kümne aastaga mitu miljardit väärt ettevõte, siis see tõepoolest inspireerib.
Sellise edu saavutamiseks on aga vaja
omajagu õnne ning palju õigeid valikuid.
Ükssarvikuid iseloomustab uue turu
loomise võime, tootele või teenusele
orienteeritus, ülikiire kasv, järjest uued
investeerimisvoorud, kasvu, mitte kasumi
väärtustamine ja selge ettevõttest väljumise strateegia.
Teise põrumise põhjusena võib siinkohal välja tuua haibi (hype). Iduettevõtte – või koguni ükssarviku – asutamine
tundub seksikas ja põnev. Seda saadab
suurte riskide, aga ka suurte võimaluste
aura. Nii meelitab see ligi ka neid, kes on
lubaduste tegemisel väga sõnaosavad,
aga kelle puhul ei jõua asi sõnadest kaugemale.
Minu soovitus alustavatele ettevõtetele on järgmine: võtke hetk ja mõelge, miks
te iduettevõtte asutasite või plaanite asutada ja kuhu te soovite välja jõuda. Iseendas selgusele jõudmine aitab langetada
just teie jaoks selle õige valiku.

Ükssarvikute asemel hoopis sebrad.
Sebrad!? Jah, sebrad! Ükssarvikud
on suurepärased! Aga nad ei ole selles
loomaaias üksinda. Nii, nagu inimesed
teevad oma igapäevaelus üha rohkem
teadlikke ja jätkusuutlikke valikuid, otsib ka üha rohkem alustavaid ettevõtjaid
erinevaid mudeleid, kuidas oma äri üles
ehitada.
Kolmandaks põrumise põhjuseks ongi
siinkohal paslik tuua nõrk finantsplaneerimine. Eestis on keeruline leida investeeringuid teistesse valdkondadesse
kui SaaS ehk tarkvara kui teenus. Sageli
planeerivad iduettevõtted finantsvooge
valesti ning raha saab ühel hetkel lihtsalt
otsa, mistõttu ettevõtte tegevus lõpetatakse enne, kui see jõuab suureks kasvada. Start-up’id on orienteeritud kiirele
kasvule ja finantseerivad oma tegevust
suures mahus just järjest kasvavate investeerimisringide kaudu.
Siin tulevad mängu sebrad. Erinevalt
ükssarvikutest on sebrad ka päriselt loomariigis olemas – kohe nelja jalaga maa
peal. Sebra tüüpi ettevõtted on samaaegselt nii kasumlikud kui ka ühiskonnale
positiivse mõjuga. Ei, sebrad ei ole MTÜd,
kes kasumit ei taotle. Vastupidi, sebra
tüüpi ettevõtted üritavad kujundada oma
ärimudeli nii, et see oleks kasumlik juba
ettevõtte algfaasis. Tõsi, sellest tulenevalt
on sebrade kasv võrreldes ükssarvikutega
aeglasem, kuid sellevõrra stabiilsem. Sebrad on pikamaajooksjad, mitte sprinterid.
Ökosüsteemi mitmekülgsus ei loo uusi
võimalusi mitte ainult ettevõtjate, vaid ka
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investorite jaoks. Igaüks saab langetada
valikuid vastavalt oma investeerimisstrateegiale ning riskivalmidusele. Kui ükssarvikud vajavad kiire kasvu finantseerimiseks järjest uusi rahastusvoore, siis
sebrad enamasti ellujäämiseks suures
mahus erakapitali ei vaja. Nemad võtavad
investori raha vastu eelkõige siis, kui ka
investor ise usub ettevõtte suuremasse
missiooni ning ei suru peale ainult kiirele
kasvule keskendunud tingimusi.
See ei ole mäng, kus üks on õige ja teine vale valik. Igaüks peab leidma oma tee
– kui sulle meeldib riskida, sulle meeldib
teadmatus ja põnevus ning sa ei löö ootamatutes olukordades verest välja, siis
oled ilmselt rohkem ükssarviku tüüpi. Kui
soovid aga panustada stabiilsemale arengule, väärtustad kõrgelt oma tegevuse
ühiskondlikku mõju ning soovid algusest
peale üles ehitada kasumlikku äri, siis
oled ilmselt pigem sebra tüüpi ettevõtja.
Hea uudis on aga see, et Tehnopol Startup
Inkubaatorisse ootame me mõlemaid!
Järgmine võimalus kandideerida Startup
Inkubaatori eelinkubatsiooni programmi
avaneb mais.
Lisainfo: www.startupincubator.ee.

Viis põhjust, miks
liituda Tehnopol Startup
Inkubaatori programmiga.
1. Edukus – 6 korda suurem
õnnestumise tõenäosus.
2. Kiirus − praktilised
koolitused ja kogenud
tippmentorite tugi aitavad
su ideel äriks kasvada
oluliselt kiiremini kui omal
jõul tegutsedes.
3. Turg − aitame sul jõuda
oma toote või teenusega
turule.
4. Investeering – aitame
sul kaasata esimese
investeeringu.
5. Kogukond − 98%
iduettevõtetest soovitaks
inkubaatorit ka teistele.
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Abituriendid võitsid Ajujahi:
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Othersi meeskonna mentor Inge Laas

soovime noortele julgust oma ideed ellu viia
Autor: Ajujahi meeskond

Viimase Ajujahi võitis
esmakordselt abiturientidest
koosnev tiim. Münt Healthcare’i
ehk praegu Othersi kaubamärgi
all tegutsev meeskond räägib
oma inspireerivast teekonnast,
kuidas igas voorus edasi jõuti
kuni võiduni välja, ning nende
mentor Inge Laas EASist
kommenteerib, kuidas paistis
Mündi areng žüriiliikme
silmade läbi.

TOP 100

TOP 30

Others: „Osalesime 2020. aastal Negavati
roheideede konkursil, kus me küll ühtegi
rahalist preemiat ei võitnud, kuid Harri
Tallinn (Ajujahi tiimijuht ning žüriiliige
– toim) otsustas meid tänu Negavatile
kutsuda otse TOP 100 tiimi hulka. Selleks
ajaks olime värskelt oma õpilasfirma tiitli
vahetanud päris registreeritud ettevõtte staatuse vastu. Tollel hetkel tootsime
hambapesutablette ikka veel ise Tartu
Ülikooli Farmaatsia Instituudis käsitsi
ning seetõttu olid ka meie müüginumbrid
väikesed. Ajujahti alustasime 50 püsitellijaga. Plaan oli leida tehas, kes allhankena
ise meie eest tablette toodaks, kuna Tartus oli meie tootmisvõimekus liialt väike.
Plaanisime panused panna veebipoele
ning keskenduda täielikult B2C-müügile.“
Laas: „Münt torkas kohe esimeses esitluses silma oma südikuse ja energiaga. Küll
aga jäi arusaamatuks, et mis on nende
põhiline ärimudel. Algne idee keskendus
püsitellimustele ja peamised kliendid
pidid tulema hotellide ja DENTLE’i automatiseeritud hambaharjade kasutajate
kaudu. Tundus, et ambitsioon ning esialg-

Aastate jooksul on Ajujahile esitatud ligi 5000 ideed –
kõik on oodatud oma ideid esitama.

ne visioon on olemas. Loodussõbralik lähenemine ning täiesti nullist alustav ettevõtmine tekitas tunde, et Ajujaht on neile
õige koht ja nad peavad edasi pääsema.“

TOP 30

TOP 10

Others: „Olime värskelt tootnud oma esimese partii hambapesutablette allhankena ning seetõttu saime ka lõpuks hakata
kasvatama müüginumbreid. Vahepealne
talv oli meie jaoks raske, kuna tarneraskuste tõttu ei suutnud me terve eelneva perioodi jooksul tablette müüa. Alles
veebruari lõpus hakkasime vastu võtma
eeltellimusi, et kohtunikele mingisuguseidki müüginumbreid näidata. Võtsime

tootmisest maha sidruni- ja greibimaitselised hambapesutabletid, kuna nii saime
oma ettevõtet efektiivsemalt kasvatada
ning vältida suuremaid logistilisi probleeme. Samuti olime värskelt uuendanud
brändi, et purk sobiks müüki nii veebipoodi kui ka jaeketti.“
Laas: „Järjekordselt hea ning energiline
müügikõne esitlus, kuid konkurents oli
juba palju tihedam. Kahtlused tekkisid,
kas tegelikult on plastikust hambapesutuubide probleem ikka probleem ja kas
kogenematus saab takistuseks. Kuna saime esmakordselt hoida käes pakutavat
toodet ning seda nuusutada ja maitsta,

Fotod: Johan-Paul Hion

siis kogesime reaalset lahendust, kuid küsimuseks jäi – kes on tarbija ja kuidas jõuda püsitellijateni? Kui hotellikülastajad
ehk idee autorite põhiklientuur on kodudes lõksus, siis kas Münt suudab Ajujahi
raames kasvu näidata? Samas olid nad
juba omaalgatuslikult võtnud ühendust
õigete kontaktidega ning tegelesid oma
intellektuaalomandi kaitsmisega.“

TOP 10

TOP 6

Others: „Hakkasime tõsisemalt tegelema
tootearendusega ning kaasasime rohkem
hambaarste. Ehk alustasime koostööd
Tallinna hambapolikliinikuga, kes meie
toote lõpuks heaks kiitis.

Töötasime alternatiivsete pakendilahenduste kallal, et muuta tablettidega
reisimine ja hotellides ööbimine keskkonnasõbralikuks. Plaan oli koostööd teha
Ukraina partneri EFFAga, kellega koos
looksime ühise pakendi, mida pakkuda nii
Radissoni kui ka Marriotsi hotellikettidele.
Alustasime koostööd ka Hestia ja Dorpati
hotellidega, et testida Eesti turgu.
Tundsime, et tegime sellel perioodil
tiimitöös suurima läbimurde, hakates
igapäevaselt Zoomi asemel näost näkku
kohtuma. Mõistsime, et talvisel ajal võib
motivatsioon sageli kaduda, kuid igapäevaselt koos olles suutsime end varahommikust hilisööni efektiivsena hoida. Kuigi
meil kontorit otseselt ei olnud, sobis selleks ühe tiimiliikme vana maja.“
Laas: „Kuna nüüd olid kõik tiimid žüriiliikmete mentordada, siis oldi oluliselt karmimad nii hinnangutes kui ka küsimustes
ja ootuste valideerimisel. Mündi noored
said teravaid küsimusi ning ka kriitikat:
sotsiaalmeedia on nende tutvustust ja
reklaami täis, kuid tulemused on endiselt
kasinad. Kui ökod nad oma tegevuses siis
ikkagi on? Mida arvavad hambaarstid ja
miks pole nende tooteid jaekaubanduses? Oluline oli tõdemine, et fookust tuleb
muuta – ainult Facebooki postitused ja
see, et suunamudijad tooteid jagavad, ei
toimi.“

TOP 6

TOP 3

Others: „Mõistsime, et koroonaviiruse

“

Mõistsime, et
koroonaviiruse
leviku tõttu ei
taastu hotelli- ja
lennundussektor
tükk aega ning
matsime maha
mõtte uuest pakendilahendusest.

leviku tõttu ei taastu hotelli- ja lennundussektor tükk aega, ning matsime maha
mõtte uuest pakendilahendusest. Suunasime enda fookuse tagasi veebimüügile.
Samuti võtsime vastu otsuse laieneda
jaekettidesse ning alustasime selle jaoks
läbirääkimisi Coopi, Stockmanni ja Kaubamajaga. Olime kokku kogunud endale
219 püsitellijat ning kavatsesime võtta
eesmärgiks selle arvu finaaliks kahekordistada. Samuti keskendusime vahepealsel etapil rohkem oma kliendile, viies läbi
mitu kliendiuuringut.
Saime mentoritelt ja klientidelt kinnitust, et lahendame õiget probleemi, kuid
võiksime tootearendusel pöörata rohkem
tähelepanu tootevariatsioonidele. Tööta-
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sime välja retseptid nii fluoriidiga toote
kui ka mentooliga toote jaoks, et suu peale pesemist ikka mõnusalt õhkama jääks.
Mõlemaid tooteid tutvustame kliendile
juuli keskel.
Ettevõte kasvas niivõrd kiirelt, aga raha
ettevõtte arendamiseks hakkas nappima.
Seetõttu võtsime eesmärgiks kaasata investeeringuna 70 000 eurot.“
Laas: „Nüüd keskendusime vaid tulemusele, mis siis ikka ära tehtud on. Eesti
turul ollakse ju armsad ja nunnud, aga
väljaspool Eestit see eelis kaob. Mis on
siis peamine müügiargument? Miks kodulehest tellimusteni ei jõuta ja miks lastakse potentsiaalsed tellijad ostusammus
minema? Kas valitud strateegia on end
õigustanud ning mis saab algsest ideest
keskenduda hotellikettidele?
Samas võeti žürii tagasisidet tõsiselt
ning tooted jõudsid tagasi Biomarketisse. Tooted olid jõudnud nii e-Coopi kui
ka Stockmanni. Pühendumus oli silmaga
näha, sest leping oli sõlmitud Kaubamajaga ning käisid tihedad läbirääkimised
Rimiga. Investorid märkasid juba turule
tekkivat tegijat ning PipeDrive’i üks kaasasutajatest Ragnar Sass alustas nendega
investeerimise asjus läbirääkimisi.“

TOP 3

TOP 1

Others: „Keskendusime peamiselt müügile. Suutsime oma püsitellijate arvu taaskord kahekordistada – tegime Facebooki
kampaaniaid, meiliturundust, teleesinemisi kui ka robustset telefonimüüki. Meil
oli juba 27 edasimüügi partnerit ning
alustasime ametlikult müüki nii e-Coopis
kui ka Stockmannis. Samuti saime endale
investorina pardale Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sassi. Lisaks saime endale mentoriteks Kristel Kruustüki ja Rain Sepa, kes
aitasid meid nii kasvu kui ka tuleviku planeerimisega.

“

Kuehne+Nagel IT Service Centre
At Kuehne+Nagel's Tallinn IT Centre, you play a key role in
leading the digital transformation of the logistics industry. We
are building IT solutions that touch on everything from vaccine
delivery to windmill engines. Be part of the solution for innovating warehouses and other touchpoints along supply chains.
If you're passionate about career growth as well as the growth
of an industry, you will be an asset to our team as we adapt
and work together with the fast-paced changes of today's
world.

Ajujahi võitjad koos oma mentori Inge Laasiga

Laas: „Neil oli ambitsioon, tahe ja oskus
kuulata ning teha valikuid. Nad olid enda
ümber loonud vinge mentorite armaada. Nad ei tormanud, aga jooksid. Nad ei
hüpanud pea ees vette, vaid katsetasid
ja katsetavad edasi targalt. Mis edasi –
kaubamärk, story, töökindel koduleht ja
lollikindel ostuprotsess – see kõik vajab
arendamist ja investeeringuid. Nüüd on
kõik noorte enda teha. Edu ja tuult tiibadesse!“

ELU PEALE AJUJAHTI
Others: „Peale Ajujahi võitu oleme tublisti
kasvatanud käivet, püsitellijate arvu ning
edasimüügi kohti. Siiski olime pea kaks
kuud vaikuses, kuna valmistasime ette
uue brändiga väljatulemist. Nimelt kaasasime lansseerimisperioodiks oma tiimi
brändi meistri Paula Pärnaste ning Bolti
endise turundusjuhi Karola Karlsoni, kes
aitasid meil novembri lõpus avalikkuse
ette tagasi tulla kui Others.
Othersiga tõime turule ka uued maitsed, mis on suunatud nii lastele kui ka
täiskasvanutele. Uue brändi tulek on ettevõttele ainult positiivselt mõjunud ning

Neil oli ambitsioon, tahe ja oskus kuulata
ning teha valikuid. Nad olid enda ümber
loonud vinge mentorite armaada. Nad ei
tormanud, aga jooksid. Nad ei hüpanud
pea ees vette, vaid katsetasid ja katsetavad
edasi targalt.

ettevõtte kasvule tugeva aluse pannud.
Meie peamine prioriteet on kasvatada
püsitellijate hulka ning juurida sellega välja iganenud plastiktuubide trend. Samuti
plaanime uuel aastal testida Skandinaavia turgu (mille suunas on esimesed sammud juba tehtud), et näidata ettevõtte
skaleeritavust.
Järjest enam on noori, kes on tegelikult teadlikud tänapäeva ühiskonna probleemidest, ning paljudel on ka ideid lahendusteks. Mis on aga puudu, on julgus
ja pealehakkamine, seega soovime kõikidele noortele pealehakkamist ja julgust
oma ideed ja mõtted ellu viia.“

At Kuehne+Nagel, the opportunities for professional and
personal growth are endless. We put great value on your
needs, your time and strongly believe in a healthy work-life
balance. Connect with diverse and talented people from
around the world and help us build a better future.

Dmitri

IT Business Intelligence Specialist
"For me, joining Kuehne+Nagel was an amazing opportunity
for professional growth. As an outsider of IT industry, I took a
leap of faith when I joined and I'm glad I did. Having learnt so
much about IT at Kuehne+Nagel, I'm now a team lead and a
product owner for an internal tool that has an impact all around
the world. I have a fantastic team of smart professionals who
are just brilliant people, and we have so much fun together.
Kuehne+Nagel has given me the possibility to be a part of a
truly global success story. I feel that the opportunites for
self-realisation here are unlimited."
#weprovideopportunities #teamspirit #wevaluebalance

A

jujaht on Eesti suurim
äriideede konkurss ja
kiirendi, kus saad enda
äriidee turvalises keskkonnas
proovile panna. Ajujahi
mentorid tagavad kõrgtasemel
ekspertiisi ning koolitused
annavad teadmisi idufirma
loomiseks.
Uus hooaeg algab juba kevadel
ehk praegu on parim aeg oma
meeskond kokku panna ja
ettevalmistusi tegema hakata.
Hoia silm peal:
www.ajujaht.ee või otsi
Ajujahti sotsiaalmeediast!

You are looking for...

opportunities?

diversity?

reliability?

work-life balance?

#Your plus shapes our future

#Your plus enriches us

#Your plus matters

#Your plus is valued

As a global player,
Kuehne+Nagel gives you a
chance to walk different
career paths. Switch from
business to technical or
consider positions across the
world. Tell us where you want
to go and we'll make it
happen!

We believe diversity
makes us stronger. At
Tallinn IT Centre, we are
people from 40 different
nationalities with nearly
40 % of our leadership
roles being held by
women.

Established and trustworty,
Kuehne+Nagel is well-equipped
to navigate a rapidly changing
world. With us, you start a
career with impact. Join us in
building sustainable solutions
to secure a better future for
generations to come.

Flexible working conditions
is a norm for us.
We respect your personal
life, encourage healthy
work-life balance, and want
you to engage with what
matters to you. For us, your
happiness is important.
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Kuidas ma saan magada, kui
mul on nii palju vaja teha?

Uinuda,
võib-olla undki näha,
kõigest hoolimata

Autor: Elina Kivinukk, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia psühholoog, portaali Peaasi.ee koolitaja

O

len unetult mõnda aega voodis vähernud. Kas mul on homseks ülesandeks kõik ette valmistatud? Mis
ma homme selga panen? Aeg läheb. Und
ei tule. Vaatan korra kella. Oeh, nüüd ma
saan liiga vähe magada. Homme on siis
nii raske ju keskenduda. Miks ma ei suuda
korralikult magama jääda? Vaatan uuesti
kella. Tunnen lootusetust.

See on üks võimalik kirjeldus, milliseid raskusi võib inimene uinumisel kogeda. Küll aga teame uuringutest, et unel
on ülioluline roll nii keha taastumisel
kui ka üliõpilaste jaoks veel olulisemal
õppimisvõime, mälu ja keskendumise
parandamisel.
Seepärast on kõrgkoolide psühholoogid tähistamas Eestis 14.−18. märtsini

unenädalat. Nädala raames julgustatakse
üliõpilasi enam oma unega seotud harjumusi revideerima ning ehk mõne uue
hea tava endale juurutama. Eesmärk ei
ole ju hästi magada, vaid nautida hoopis
päevast elu ning selleks on hea uni oluline stardipakk. Artiklis vastatakse mõnele
küsimusele ning pakutakse välja ideid,
kuidas ikkagi head und taotleda.

Arusaadav, et tudengitel, kes peavad
õppima, käima täiskohaga tööl, ehk tegelema ka vabatahtliku töö või erinevate
hobidega, on keeruline kõik huvid ja ülesanded 24 tunni sisse ära mahutada. Küll
aga tasub oma päevaplaan üle vaadata.
Ehk on võimalik sinna tekitada väikseid
„õhuauke“, et ka ootamatuste jaoks ruumi jääks. Vahel soovitatakse oma vajalikud tegevused päeva peale tundide
kaupa ära jaotada. See näitab ausalt, kui
palju päevas uneks tunde jääb. Seejuures
kinnitavad uuringud, et täiskasvanu unevajadus on 7−9 tundi.
Unenädala raames soovitatakse tudengitele eelkõige tarka päeva kavandamist. Tasub mõelda, kas on võimalik midagi täna ära teha, et mitte jääda mõne
saabuva tähtajaga viimasele minutile.
Kellel on harjumus teha pärastlõunane
uinak, tasub sedagi planeerida, et see
oleks 20−30 minutit, sest üle 45-minutiline uinak võib oluliselt mõjutada ööund.
Tark on ka märgata tähtaegade kellaaegu.
Kui koolitöö tähtaeg on kell 23.59, on seda
enda jaoks võimalik tõsta varasemaks
ning nii on võimalik minna varem magama ja oma une kvaliteeti tõsta.

Kas tõesti on veel
võtteid unekvaliteedi
parandamiseks, kui tundub,
et kõike on juba proovitud?
Hea on, et palju unevõtteid on juba proovitud, sest see näitab, et hoolid endast ja
su töövõime on suur. Ometi ei tasu lootust
kaotada ega järele anda. Tuleb meeles
pidada, et harjumuste kujundamine on
pikaldane, aega võtab nii halbadest harjumustest loobumine kui uute harjumuste
tekitamine. Ehk aitab see teadmine enda
suhtes veidi kannatlikum olla?
Tuleb tähtsustada unerežiimi ehk püüda ärgata ja ka magama minna enam-vähem samal ajal, 1−2-tunnise kõikumisega.
On vale arusaam, justkui nädalavahetusel
on võimalik topelt magada. Kui nädala
sees on harjumus minna magama kell
23 ja ärgata kell 7, siis tasub nädalavahetuselgi sama rütmi järgida. Uuringud on
näidanud, et just regulaarne unerežiim
soodustab õpiedukust – isegi rohkem kui
unetundide arv.

Mida teha, kui ma ei ole
siis väsinud, kui peaks
magama minema?
Ilmselt juhul, kui tudeng ei ole väsinud
siis, kui on aeg voodisse minna, on ta
tõenäoliselt väsinud siis, kui peaks ärkama. Enda unerütmi kohandamisel tuleb
minna magama, kui ollakse väga väsinud,
kuid ärgata tuleb ikka õigel ajal. See toob
esialgu kaasa suurema unisuse, kuid soodustab omakorda ka varasemat uinumist.
Päevasel ajal tuleks tähele panna oma
igapäevast rütmi – kas on mingid tunnid,
millal pea töötab tõhusamalt, kas on tegevusi, mille ajal jään paratamatult magama, kuidas alkoholi tarvitamine unele
mõjub jm. Iseenda igapäevase rütmi jälgimine mingisuguseid muutusi ette võtmata on oluline esimene samm uneharjumuste korrastamisel.
Hea une märk on, kui suudad pärast
voodisse minekut 30 minuti jooksul uinuda. Uinudes tasub keskenduda kergetele
ja helgetele mõtetele – mis on läinud selles päevas hästi, mille eest olen tänulik.
Vältida võiks liigsete muremõtete „toitmist“, sest neil on komme end korrata ja
pigem veel rohkem muretsema panna
ning uinumist edasi lükata. Meele rahustamiseks võib kasutada valget müra
(inglise keeles white noise) näiteks mobiilirakenduse abil (ometi tuleb märgata,
et see liigselt ekraaniaega ei suurendaks).
Tasub kinnitada, et see on normaalne, kui
inimene on öö jooksul mitu korda ärkvel.
Küll aga tasub olla tähelepanelik, kui unetutest hetkedest kujunevad tunnid ja voodisolekuajast enamik aega läheb millelegi
muule kui magamisele.

Olen unetult mõnda aega voodis vähernud. Kas mul on homseks ülesandeks kõik
ette valmistatud? Mis ma homme selga
panen? Oot, mis siin toimub? Kas täna tundub olevat selline õhtu, kus und kergesti
ei tule? See ei ole katastroof. Tõusen voodist, käin korra teises toas, võtan lonksu
vett. Rahunen. Teen uue katse, et voodisse
minna ja uinuda täis tänulikkust. Ja kinnitan endale: isegi, kui olen vähe maganud,
suudan ikkagi homme naeratada ja päeva
edukalt mööda saata. Harjutamise asi.
Ülejärgmisel ööl saab kindlasti paremini
magada.

Hea une soovitus
Vaimse tervise portaal
Peaasi.ee viib läbi vaimse
tervise vitamiinikuuri,
mis pakub tegevusi enda
vaimse tervise toetamiseks
kevadperioodil. Unenädalaks
on üleskutse järgmine: „Võta
endale iga päev teadlikult
aega magamiseks ja loo
endale une-eelne rutiin, mis
just sinu jaoks mõnusa tunde
loob. Hommikuse ärkamise
ettevalmistus algab õhtul
ehk tee selgeks, millal pead
ärkama, ning säti õhtune
uinumise aeg nii, et saaksid
8 tundi und kindlasti täis
magatud. Selleks, et õhtul end
uinumiseks ette valmistada,
loo endale unerutiin: tund
aega enne uinumist lülita
ekraanid välja ja tee midagi
mõnusat, nt tee sooja vanni,
võta sooja jooki, kuula
rahustavat muusikat või
tee midagi muud, mis sind
lõõgastab ja rahustab.“
Vaata peaasi.ee vaimse tervise
vitamiini kuuri kohta lehelt
https://peaasi.ee/vaimsetervise-vitamiinid/.
Spetsiaalselt tudengitele
ja kõrgkoolidele mõeldud
unesoovitustega tutvu lehel
https://sisu.ut.ee/headund.
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õnikord võtame enda peale korraga palju kohustusi ja arvame,
et saame hakkama. Otsuste tegemisel tuleb rahulikult ja objektiivselt
läbi mõelda, kas ja kui pikalt saan selle
kiire tempoga hakkama nii, et see ei kahjustaks minu tervist ning ühe või teise tegevuse kvaliteet ei hakkaks kannatama,
rääkimata tehtu ja saavutatu üle rõõmu
tundmisest.
Stress ja pinge võib tekkida siis, kui uue
kohustuse võtmise otsus ei olnud korralikult kaalutud ja enda kanda võetud kohustused on muutunud suuremateks toimetulekuvõimalustest. Teatud piirini võib
pinge olla motiveeriv, kuid olukord läheb
ohtlikuks, kui pinge on tajutavast kõrgem,
pikaajaline ning ressursse toimetulekuks
on vähe.
Stressiga annab meie keha märku, et midagi peab ette võtma ja muutma. Eriti
praegusel ajal, mil valdavalt töötame või
õpime kodust lahkumata ning meie tööja eraelu tasakaal võib olla olulisel määral
rikutud, oleks mõistlik hakata tegutsema.
Näiteks saame lühiajalist stressi leevendada, kui võtame aja kasvõi mõneks tunniks maha, liigume värskes õhus, teeme
trenni, tegeleme lõõgastava tegevusega,
mis aitab mõtted töölt, õpingutest või peres tekkinud probleemidest eemale viia.

Töötamine, õppimine, eraelu –
kuidas kõike tasakaalus hoida?

Tänapäeva elu on läinud nii kiireks, et inimesed küsivad üha sagedamini endalt,
kuidas töö ja eraeluga toime tulla. Teinekord sooviks uut väljakutset vastu võtta ja end
arendada. Kõikide tegevuste jaoks on meil siiski ainult 24 tundi ööpäevas. Selle väga
piiratud aja raames peame jõudma käia tööl ja tulla toime ka oma eraeluga.
Autor: Alissa Jarova,
Tööinspektsiooni nõustamisjurist

Iga inimese jaoks on kindlasti oluline aru
saada, kui palju aega kulub ühele või teisele tegevusele, et neid tegevusi järjestada ning eesmärgid seada. Eesmärgid aitavad aega planeerida ning tasakaalu leida.
Alustada võiks soovide või eesmärkide
sõnastamisest. Esmapilgul tundub see
väga lihtne ning seetõttu jätavad paljud
selle punkti vahele ja hakkavad kohe ilma
plaanita tegutsema. See aga võib lõppeda
rahmeldamisega, ülesanded hakkavad
kuhjuma ning motivatsioon võib langeda,
mistõttu võib jääda pooleli miski, millest
pärast on tuline kahju.

SEADUS TOETAB
TÖÖTAMIST JA ÕPPIMIST
Õppe-, töö- ja eraelu tasakaalus hoidmisele on mõelnud ka seadusandja. Tasemeõppes osalemiseks saab töötaja võtta
õppepuhkust ehk vaba aega õppimiseks.
Õppepuhkust saab võtta kalendriaastas

30 kalendripäeva, millest 20 on tasustatud
keskmise kalendripäevatasu alusel ja 10
tasustamata. Kui olete koolis tasemeõppega lõpusirgele jõudmas, saate võtta lõpetamiseks 15 kalendripäeva täiendavat
õppepuhkust, mida tasustatakse töötasu
alammäära alusel (2022. a 654 eurot brutotasu kuus). Õppepuhkuse kasutamiseks
peab töötaja kirjutama tööandjale avalduse nt e-kirja teel, teatama 14 kalendripäeva ette ja lisama õppeasutuse teatise.
Samuti tuleks mõelda, kui suure koormusega jõuab õppur töötada. Paljud
tööandjad võimaldavad osalise koormusega töötamist. Töökoormuses tuleks
töölepingu kirjalikus dokumendis kokku
leppida. Täiskoormus on töölepingu seaduse järgi 40 tundi nädalas, 8 tundi päevas ning osaline koormus on kõik, mis on
sellest väiksem. Paindlikkust võimaldab
ka summeeritud tööaeg, mis tähendab, et
tööaeg jaguneb arvestusperioodi jooksul
ebavõrdselt. Sellisel juhul võib töötaja
näiteks 0,5 koormuse korral oma töötunnid 2 nädalaga ära töötada ja ülejäänud
kuu on ta töölt vaba. Osaline koormus ei
vähenda töötaja põhi- ega õppepuhkuse
päevade arvu.
Paindlikult võimaldab tööd planeerida
ka muutuvtunni kokkulepe, mida saavad
sõlmida jaekaubanduses tegutsevad tööandjad. Näiteks olete tööl poole kohaga.
Muutuvtunni kokkuleppega saate lisaks
osalisele tööajale teha täiendavat tööd
kuni kaheksa tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta. Muutuvtunni kokkuleppe sõlmimise algatajaks saab olla vaid
töötaja ning oma soovist tuleb tööandjale
teada anda kirjalikult.
Lõpetuseks – õppimine ja töötamine paralleelselt on suur koormus. Mõnikord on
tööl kiiremad ajad, koolis tuleb eksamite
ajal palju panustada. Eesmärke seades ja
planeerides saab koormust hästi jaotada,
ei tasu kõike jätta viimasele minutile, nii
et kõik asjad kuhjuvad. Suurimat stressi
tekitab tegemata töö ning siin pole vahet,
kas see on tööl või õpingutes. Hästi oluline on oma muredest teada anda, rääkida
tööandjaga või koolis õppejõuga. Kindlasti on võimalik leida paindlik lahendus,
et kõik ülesanded saaksid tehtud. Kui aga
probleemidest ei räägita, jäävadki need
lahenduseta.

“
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Õppimine ja töötamine paralleelselt on
suur koormus. Mõnikord on tööl kiiremad
ajad, koolis tuleb
eksamite ajal palju
panustada. Eesmärke
seades ja planeerides
saab koormust hästi
jaotada, ei tasu kõike
jätta viimasele minutile, nii et kõik asjad
kuhjuvad.
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Korras rahaasjad

on õnnelikuma tuleviku alus
Igapäevaelus me mõnikord ei märkagi, kui palju teeme otsuseid, mille üks komponent on raha. Mida osta
poest, kui kallile puhkusereisile minna, millises üürikorteris või ühikatoas elada ning millises valdkonnas karjääri teha. Kuigi raha on üüratult oluline valdkond, milles ennast kindlalt tunda, siis kahjuks ei ole mitte kõik
noored kodust või koolist piisavalt rahatarkust kaasa saanud. Õnneks on aga võimalik kõike jooksvalt juurde
õppida ja nutika tegutsemisega raha pärast vähem muret tunda ja süsteemsel tegutsemisel ka investeerimistulu teenimisest rõõmu tunda.

ilma et peaks ööund kaotama. Just selle
meelerahu jaoks võiks esimese asjana
panna iga kuu kõrvale 10−20% oma sissetulekust.
Säästlik mõtteviis ei ole ainult rahaliselt oluline − vähem tarbimist tähendab,
et hoiame keskkonda, ei raiska ressursse
ja säästame lisaks oma aega ja energiat,
mida saame siis kasutada endale päriselt oluliste asjade jaoks. Lisaks on oskus
säästa ja selleks vajaliku distsipliini leidmine hea alus teha tulevikus paremaid
rahaotsuseid.

SUURIMA MÕJUGA ON
SISSETULEKUGA TEGELEMINE

Autor: Kristi Saare

ALUSTADA TULEB
SÄÄSTMISEST
Kuigi säästmine ei pruugi tunduda kõige
põnevam alguspunkt, on see igatpidi korras rahaasjade vundament. See, et sul on
võimalik iga kuu raha kõrvale panna, on
märk sellest, et elad mõistlikult − ootamatud kulutused ei löö sind rivist välja ega
suuna võtma halbadel tingimustel laenu,

mis su rahalist olukorda veel halvemaks
teeks.
Enda rahaasjade jälgimine − see, et sa
tead, kuhu sinu raha kulub, − annab sulle hea ülevaate sellest, millised kulud on
mõistlikud ja millised võib-olla liiga suured. Me kõik arvame, et kulutame raha
mõistlikult, ent mustvalgelt numbreid
kirja pannes võime üllatuda selle üle,

mis summad ühe või teise kategooria alla
kokku kogunevad. Vaikselt kogunevatest
säästudest tuleks luua endale meelerahufond, mis oleks ootamatuste puhul abiks.
Keegi ei oska ette ennustada, millal
auto remonti vajab, ootamatult hambaravi vajad või näiteks mõni tehnoloogiavidin töötamast lakkab. Meelerahufondis
olev raha aitab selliseid kulutusi katta,

Ükskõik kui hea säästja sa oled, tuleb ühel
hetkel piir ette ja selle määrab sissetuleku
suurus. Kui säästes saad kohe juba järgmine kuu kätte esimesed väikesed võidud
selle näol, et kuu lõpus on raha rohkem
alles, siis sissetuleku suurendamine on
tavaliselt pikema vinnaga ettevõtmine.
Samas aga on sissetuleku suurendamisele keskendumine ääretult palju suurema
mõjuga − sissetuleku tõstmisel ei ole sisuliselt piiri, mida rohkem karjääris edened
või mida parem ettevõtja oled, seda suuremaks saavad tulud kasvada.
Noore inimesena ei ole ükski uks sinu
ees suletud − alati saab juurde õppida
uusi oskuseid, lisada mõni kraad või koguda kogemusi praktika ja töötamisega.
Tuleks võtta veidi aega, et mõelda oma
tulevikuplaanide üle − millised on sinu valitud erialal karjäärivõimalused. Mida sul
on vaja selleks teha, et kõrgemale ametikohale tõusta või kõrgema palga läbirääkimist õigustada? Kui sinu valdkonnas on
palgatase madal, kas siis oleks võimalik
tegeleda mingisuguse lisatööga, et sissetulekut suurendada?
Selge on see, et ükski tööandja ei kipu
niisama palka juurde pakkuma. Selleks, et
palka juurde küsida, pead sa tegutsema
strateegiliselt − demonstreerima tööandjale oma väärtust, et see õigustaks suurema kompensatsiooni maksmist. Tööandjaga läbirääkimisi ei tasu karta ning
tasub sisse harjutada harjumus tööturul
regulaarselt ringi vaadata − suured palgatõusud ja liikumised palgaredelil tulevad
tihti just töökohti või organisatsioone vahetades.

89

90

#RAHA

SEISEV RAHA EI TEE TÖÖD
Kui rahaasjade põhialused korras, meelerahufond olemas ja plaan sissetuleku
suurendamiseks tehtud, siis ainult seal ei
tasu seisma jääda. Kontol seisev raha lisa
ei teeni, ning pigem isegi kaotab ajas väärtust inflatsiooni tõttu. Selleks, et oma rahalist olukorda oluliselt parandada, tuleb üle
jääv raha ka kindlasti investeeringutesse
suunata.
Sageli tuntakse alguses suurt stressi, et
kuidas saada kõrget investeerimistootlust.
Ollakse lugenud lehtedest pealkirju, kus
keegi tegi lühikese ajaga 100% tootlust, ja
tundub, et kõik on lihtne ja nii saabki. Tegelikkuses on selliste tehingute taga tavaliselt õnn ja neid on raske korrata. Kui sinu
investori teekonnale midagi sellist satub,
siis naudi seda, aga ära eelda, et selliseid
momente kogeda saad.
Tavalise jaeinvestori jaoks on palju olulisem hoopis muu − see, et sa ei teeks rahaga ebamõistlikke otsuseid, mille tagajärjel
raha kaotad. Palju räägitakse, et majandus
on ratsionaalne teadus, ent rahaasjades on
väga palju emotsioone sees. Keegi ei taha
raha kaotada ja selline hirm mõjutab ka
investorite käitumist. Seega tuleb alustuseks hingata sügavalt sisse ja mõista, et investeerimine tähendab kohati ka punaseid
numbreid − neist ei pääse ükski investor.
Oluline on see, mida sa nendel hetkedel
teed, kui kõik lihtsalt ja ülesmäge ei lähe,
kas närv peab vastu. Selleks, et närvi ei
kaotaks, ongi vaja plaani ehk strateegiat
tegutsemiseks.

“

Üks levinud mure on,
et investeerimiseks
on vaja palju raha.
Praeguseks oleme
jõudnud punkti, kus
see enam tõesti tõele
ei vasta, ja esimesed
sammud investeerimismaailmas saad ära
teha juba kasvõi ühe
vaba euroga.

ALUSTAMISEKS POLE ÜKSKI
SUMMA LIIGA VÄIKE
Üks levinud mure on, et investeerimiseks on
vaja palju raha. Praeguseks oleme jõudnud
punkti, kus see enam tõesti tõele ei vasta,
ja esimesed sammud investeerimismaailmas saad ära teha juba kasvõi ühe vaba
euroga. Kohati ongi väikeste summadega alustamine hoopis parem − saad sama
head õppetunnid kätte väiksemate võimalike kaotustega ja sellel hetkel, kui juba palk
suurem ja säästud suuremad, on kogemust
piisavalt, et paremaid investeerimisotsuseid teha.
Eestis on investeerimisega alustamise
teekond nüüdseks suhteliselt sirgjooneliseks kujunenud. Kõigepealt tasub vaadata
üle oma II samba fond ning kui see kasvab
mõistlikus aktsiafondis, nagu noorele ini-

mesele kohane, siis edasi hakata panustama III sambasse. Kuigi pensionisambad
tunduvad midagi väga kauget, siis reaalsuses on tegemist ühe kõige maksuefektiivsema ja odavama investeerimisinstrumendiga, seega on ebamõistlik seda
maksimaalselt mitte ära kasutada.
Kui on soov hakata oma käel investeeringuid valima, siis kõige tavalisem alguspunkt on tõenäoliselt börs. Meie kodusel
Balti börsil on võimalik teha tehinguid teenustasudeta ehk aktsiaid võid osta endale
kasvõi ühekaupa. Lisaks on pankadel erinevaid mugavustooteid, mis lubavad maailma turgudele investeerida, näiteks LHV
panga kasvukonto või Swedbanki Roburi

fondid. Iga kuu tükk tüki haaval ettevõtteid
soetades saad panna oma raha enda eest
tööle.
Investeerimisajalugu ütleb selgelt − parem on olla turgudel sees ja kasvust kasu
saada, kui raha kontol ootamas hoida. Mida
kauem raha saab kasvada, seda suurem on
liitintressi mõju. Seega, mida nooremalt
rahaasjad korda saad ja investeerimismaailma nina pistad, seda rohkem jõuab ka
portfell kosuda. Muidugi on paratamatus,
et turud mõnikord kukuvad ja mõni investeering võib ebaõnnestuda, ent selle jaoks
ongi rahaasjad korras ja meelerahufond
olemas, et ka tormisemad ajad turgudel
üle elada.

