Tallinna Tehnikaülikoolis

15.–17. märts 2022

SISUKORD
Võti Tulevikku kataloogi tutvustus
Board of European Students of Technology
Mis on Võti Tulevikku?
Korraldustiim
Võti Tulevikku 2022 osalevad ettevõtted
Ettevõtted selles kataloogis
• AQ Lasertool OÜ
• Bonava Eesti OÜ
• Elering AS
• Ernst & Young Baltic AS
• ETS NORD AS
• Genius Sports Services Eesti OÜ
• HANZA Mechanics Tartu AS
• Helmes AS
• Hitachi Energy Estonia AS
• JELD-WEN Eesti AS
• Keskkonnaagentuur
• LTH-Baas AS
• Milrem AS
• Nordecon AS
• Nordecon Betoon OÜ / NOBE
• Norma AS
• PricewaterhouseCoopers AS
• Riigi Infosüsteemi Amet
• SEB Pank AS
• Starship Technologies OÜ
• Thermory AS
• TietoEVRY
• TREV-2 Grupp AS
• Verston OÜ
Võti Tulevikku 2022 partnerid
Sõnarägastik
BESTx
Võti Tulevikku podcast
Tudengifestival
6 sammu oma tuleviku planeerimisel
Karjäärimessi plaan

2
3
4
4
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60

Hea tudeng!
Sinu käes on karjääriürituse Võti Tulevikku 2022. aasta kataloog.
Kataloogist on Sul võimalik saada palju kasulikku informatsiooni, näiteks
võid siit leida kõikide karjääriüritusel osalevate ettevõtete nimekirja,
ürituse toimumisinfo, täpsema tutvustuse 24 üritusel osaleva ettevõtte
kohta ja palju muudki. Kataloogi lõpus on Sul võimalik lahendada ka
lõbusat sõnarägastikku, mille õigesti lahendajate vahel loositakse välja
ahvatlev auhind.
Kataloogi sirvides saad end juba varakult ürituse raames toimuvaga
kurssi viia ja veidi enam mõningate osalevate ettevõtetega tutvuda.
Karjäärimessil ringi vaadates ära unusta huvipakkuvatele firmadele
tähtsaid küsimusi esitada. Ettevõtetelt võid uurida näiteks:
• millistes valdkondades nad praktika- või töövõimalusi pakuvad;
• mida nad ootavad tulevaselt töötajalt või praktikandilt;
• mille poolest on nad erilised.
Edukat ja sihikindlat karjääriüritusel osalemist!

BOARD OF EUROPEAN
STUDENTS OF TECHNOLOGY
BEST on Euroopa suurim tehnikatudengite endi juhitud apoliitiline
mittetulunduslik organisatsioon. BEST (Board of European Students of
Technology ehk Euroopa Tehnikatudengite Kogu) loodi 1989. aastal
Berliinis ning ühendab tudengeid terves Euroopas.
BEST-i kohalikud grupid asuvad 92 ülikoolis 33 erinevas riigis ning
koondavad kokku üle 3300 aktiivse tudengi. Rahvusvahelist BEST-i juhib
üheks aastaks suurkogul valitud seitsmeliikmeline tehnikatudengitest
juhatus. BEST-i kohalikke gruppe ülikoolide juures juhivad kohalikel
tasanditel valitud juhatused.
BEST-i missioon on mitmekesistada haridust ja pakkuda tudengitele
võimalust saada juba kooliajal praktiline kogemus edukaks töötamiseks
rahvusvaheliselt avatud majandusruumis.
BEST-Estonia on BEST-i kohalik grupp Tallinna Tehnikaülikoolis, mis
tegutseb järjepidevalt juba aastast 1991. BEST-Estonial on üle 80 aktiivse
liikme ülikooli erinevatest teaduskondadest. Tegevus on suunatud
eelkõige Tallinna Tehnikaülikooli inimeste arendamisele ning tudengite
maksimaalse kontakti loomisele juhtivate ettevõtetega. Rahvusvahelisel
tasandil rikastatakse ka teiste Euroopa üliõpilaste teadmisi Eesti
kultuurist ja traditsioonidest.
Korraldame palju üritusi, millest tähtsamad on:
- Karjääriüritus Võti Tulevikku
- Insenerivõistlus Enginaator
- Rahvusvahelised kursused - BEST Courses
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MIS ON VÕTI TULEVIKKU?
Võti Tulevikku on Eesti suurim tudengitele suunatud karjääriüritus, mis
toimub 15.–17. märtsil 2022 juba 32. korda. Üritus koosneb üldharivatest
ja motiveerivatest loengutest, karjäärimessist ja ettevõtete poolt
korraldatavatest seminaridest.

Tule karjäärimessile

Osale seminaridel

Võti Tulevikku esimesel päeval
on toimumas karjäärimess, kus
osaleb
üle
80
ettevõtte
erinevatest valdkondadest. See
on
suurepärane
võimalus
suhelda ettevõttega silmast
silma, uurida, millega nad
tegelevad,
milliseid
inimesi
otsivad ning millised on nende
ootused tulevaste töötajate ja
praktikantide suhtes.
Uuendusena on sellel aastal
messist ka otseülekanne.

Seminarid toimuvad 16. ja 17.
märtsil. Seminarides osaledes on
hea võimalus silma jääda
huvipakkuvale ettevõttele. See
teeb
tööle
või
praktikale
kandideerimise
lihtsamaks.
Seminarides osalemine annab
tudengile võimaluse tutvuda
lähemalt ettevõtte tegemistega
ning
tudeng
saab
kaasa
arutleda valdkonda puudutavatel aktuaalsetel teemadel, lahendada praktilisi ülesandeid ja
palju muudki. Seminarides on
kohtade arv piiratud, seega ole
kiire ja registreeri end kindlasti
Võti Tulevikku veebis www.vt.ee.

MEESKOND
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Turundusjuht
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VÕTA ÜHENDUST!
AQ Lasertool OÜ
Lagre tee 2, Lemmetsa küla, Pärnu linn
www.aqg.se
info-lte@aqg.se
4459580

Me oleme usaldusväärsed

MEIST
AQ Lasertool OÜ on Rootsis asuva AQ
Group AB tütarettevõte. Meil on Eestis 4
tootmisüksust. Pärnus asuva Lagre üksuse
põhitegevuseks on metallist komponentide
ning
koostude
tootmine
erinevates
tööstusharudes
nagu
autoja
energeetikatööstuses.
Kodara
üksus
tegeleb metallist komponentide ning
koostude tootmisega energeetika- ja
rongitööstuses. Harjumaal Viimsis asuv
üksus
tegeleb
metalltoodete
pinnatöötlusega (E-coat ja pulbervärvimine) ning
tootmisüksus
Jüris
tegeleb
metallist
komponentide vormimisega. 99% meie
toodangust on eksport. Ettevõttes töötab
umbes 400 töötajat.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Tootmine on see, mida me müüme. Meie
eesmärk on olla pikaajaline koostööpartner meie klientidele täites nende
ootusi
kvaliteedi,
tarnekindluse
ja
tehnoloogia osas.

KEDA ME OTSIME
Uusi tegusaid kolleege inseneridele,
tootmistehnoloogidele/spetsialistidele.

MIDA PAKUME
Võimalust töötada suure kogemusepagasiga professionaalidest meeskonnas,
kes
aitab
kaasa
toodete
industrialiseerimises.
Uudne lähenemine, lahenduste leidmine
ja paindlikkus on need, mille poolest
kliendid meid hindavad ja mida me oma
meeskonnalt ootame.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Scania busside rattakoopad on
toodetud Lagre tehases.
GE
maailma
võimasa
generaatori
Haliade-X
toodetakse Lagre üksuses.

tuuledetaile

Panustame Comodule tõukerataste
tootmisesse.
Kodara
üksus
on
panustanud
Londoni metroorongide ehitusse.
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VÕTA ÜHENDUST
Toompuiestee 35, Tallinn
www.bonava.ee
work@bonava.ee
+372 5649 7987

Tule, rajame kodusid,
mis teevad õnnelikuks.

MEIST
Oleme juhtiv elamuarenduse ettevõte
Põhja-Euroopas ning üks suurimaid uute
kodude
rajajaid
Eestis.
Meid
teeb
unikaalseks
terviklik
ettevõttesisene
arendusprotsess. Juhime kodude rajamist
läbi
kõikide
etappide
–
alates
projekteerimisest ja ehitusjuhtimisest kuni
müügi-,
turunduse
ning
garantiiteeninduseni. Meie meeskonnas on sul
võimalus professionaalselt kasvada, anda
oma panus elamuarenduse valdkonna
arengusse ning jagada kogemusi Bonava
inimestega üheksast riigist.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Loome kodusid ja naabruskondi, kus
inimestel on hea elada. Meie jaoks on
oluline olla edukas nii ettevõtte kui ka
tööandjana, unustamata ära tähtsaimat
vara – töötajaid. Seetõttu panustame
palju oma inimeste arengusse ja
heaolusse.

KEDA ME OTSIME
Meil on kõrged ambitsioonid, mille
saavutamist toetavad tippteadmised ja
eneseareng – Bonavas on igaühel
võimalik koos ettevõttega kasvada.
Ootame Sind, kui väärtustad enesearengut, oled koostööle ja tulemustele
suunatud sõbralik ja julge tegutseja.

MIDA PAKUME
Meie jaoks on oluline see, et suudaksime
igas Bonava töötajas parima välja tuua.
Pakume
töötajatele
eneseteostuse
võimalust, professionaalset arengut ja
kõrget
juhtimiskvaliteeti.
Lisaks
kaasahaaravat
teekonda
sõbralike
tiimikaaslastega, kellega koos töö sujub.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Juhime kodude rajamist läbi kõikide
etappide: arendus, projekteerimine,
ehitus ja müük.
Oleme Eestis arendanud ja müünud
üle 2500 uue kodu.
2021.
aastal
tunnustati
meid
vastutustundliku
ettevõtte
Kuldmärgisega: Bonava on esimene
kinnisvaraarendaja Eestis, kes selle
kõrge tunnustuse on saanud.
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VÕTA ÜHENDUST!
Kadaka tee 42, Tallinn
www.elering.ee
info@elering.ee
715 1222

Hoiame Eestis tuled
põlemas ja toad soojad

MEIST
Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti
elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille
peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti
tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne
energiavarustus. Elektrisüsteemis tuleb
tagada tasakaal tootmise ja tarbimise
vahel ning gaasisüsteemis piisava gaasikoguse olemasolu tarbijate varustamiseks,
mida Elering reaalajas juhib.
Eleringi suurimaks varaks on üle 260 kõrge
kvalifikatsiooniga tippspetsialisti. Töösuhte
hoidmine pühendunud töötajatega ning
atraktiivse tööandja maine kujundamine
noorte talentide silmis võimaldavad
edukalt toime tulla Eleringi vastutusrikka
rolliga.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Eleringi
visiooniks
on
tagada
varustuskindlus kliimaneutraalsel moel,
toetades Eesti majanduse konkurentsivõimet.

KEDA ME OTSIME
Otsime vabadele ametikohtadele oma
eriala talente,
• kes on vastutustundlikud,
pühendunud ja avatud,
• soovivad panustada Eesti energiasüsteemi toimimisse ja arengusse
• ning hindavad koostööd, ühiseid
traditsioone ja professionaalseid
kolleege.

MIDA PAKUME
Pakume huvitavat ja mitmekesist tööd,
kaasaegset töökeskkonda, koolitus- ja
arenguvõimalusi, ühtehoidvat ja toetavat
meeskonda
ning
toredaid
ühiseid
traditsioone.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Eleringis töötab üle 260 oma eriala
professionaali, sh üle 40 IT eksperdi.
Eleringile kuulub 5420 kilomeetrit
kõrgepinge õhu- ja kaabelliine, 997
kilomeetrit gaasitorustikke ja 139
kilomeetrit EstLinkide kaabelliine.
Eleringile kuulub Eesti esimene
kõrgepingeliini disainmast
Soorebane.
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VÕTA ÜHENDUST!
Rävala pst. 4, 10143, Tallinn, Estonia
careers@ee.ey.com
+372 611 4534
www.ey.com

MEIST
EY on üks maailma juhtivatest strateegia ja
tehingute nõustamise, auditi-, maksu-,
raamatupidamisja
konsultatsiooniteenuste pakkujatest. EY on kasvulavaks
suurepärastele juhtidele, tänu kellele
suudame antud lubadusi alati ka täita.
Selle kaudu anname olulise panuse nii oma
töötajate, klientide kui ka laiema üldsuse
jaoks paremini toimiva maailma loomisel.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Elame
kiiresti
muutuval
ajastul.
Traditsioonilised ärimudelid on pööratud
pea peale, tööjõud ümber paigutumas
ning maailma majandus muutumas üha
keerukamaks.
Ettevõtted
jagunevad
nendeks, kes neid muudatusi ise ellu
viivad, ja nendeks, kelle äritegevust
sellised muudatused mõjutavad. EY
eesmärk on luua paremini toimiv maailm.

KEDA ME OTSIME
EY-ga on oodatud liituma tulevikutalendid, kellele meeldib uusi asju õppida
ja kes tahavad koos EY meeskonnaga
osaleda Eesti arengut ja majandust mõjutavates projektides.
Praktikale ootame tudengeid alates
teisest kursusest ja tööle tudengeid, kes
on ülikooli lõpetamas.

MIDA PAKUME
EY on rahvusvaheline ettevõte ning tänu
sellele on EY-s võimalus teha koostööd
erinevatest riikidest ja erineva kultuuritaustaga inimestega. Pakume võimalust
töötada kas lühi- või pikaajaliselt mõnes
teises EY kontoris ning lüüa kaasa
erinevates rahvusvahelistes projektides.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
EY panustab noorte haridusse ja selle
toetamiseks
loonud
koostöös
TalTechiga EY Akadeemia, kus EY
eksperdid ja spetsialistid jagavad
oma praktilisi teadmisi.
EY ärikonsultatsioonide osakond
koostas
Eesti
tehisintellekti
tegevuskava riigikantseleile.
EY-s töötab üle maailma pea 300 000
inimest 150 riigis.
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VÕTA ÜHENDUST!
ETS NORD AS
Peterburi tee 53, 11415 Tallinn
+372 680 7360
info@etsnord.ee
www.etsnord.ee; www.etsnord.com

Paneme koos õhu liikuma!

MEIST
ETS NORD on Eesti suurim terviklikele
ventilatsioonilahendustele spetsialiseerunud ettevõte, mis tegutseb Eestis, Soomes,
Rootsis ja Lähis-Idas. Meie põhitegevuseks
on kvaliteetsete ning uuenduslike toodete
ja lahenduste arendamine, tootmine ja
turustamine. Pikaajalise kogemuse ning
usaldusväärsete partnerite abil oleme täna
juhtiv teerajaja innovaatiliste ventilatsioonilahenduste alal. Meie edu võtmeks on
kõrge kvaliteet, spetsialiseerumine ning
oskusteave.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
„Paneme koos õhu liikuma!“
Usume, et edu taga on meie inimeste ja
organisatsiooni pidev areng. Pühendunud
inimesed ja pidev arendustöö võimaldab
pakkuda jätkusuutlikke lahendusi ja toota
lisandväärtusega kvaliteetseid ventilatsioonitooteid.

KEDA ME OTSIME
Soovime leida särasilmseid, proaktiivseid
ja tulevikku suunatud mõttemaailmaga
inimesi.
Sul on insener-tehniline, informaatika või
majanduse taust? Tule ETS NORDi!

MIDA PAKUME
Meie ettevõtte töötajad on meie
väärtuslikuim vara ning soovime oma
inimesi arendada läbi hea juhtimise ning
koostöö. ETS NORDi meeskonnas on üle
400 inimese. Tunnustame, julgustame ja
väärtustame oma kaastöötajaid ning
usume, et koos saavutame rohkem.
Arendame pidevalt oma töökeskkonda
vastavalt töötajate ettepanekutele ning
pakume tööks vajalikke kaasaegseid
töövahendeid.
ETS NORDis on mitmeid võimalusi
erialaseks arenemiseks nii Eestis kui
välismaal. Töö erinevate projektide ja
meeskondadega pakub vaheldust ning
järjepidevat õppimisvõimalust.
ETS NORDi rahvusvaheline töökultuur
võimaldab hoida töö-, pere- ja koolielu
tasakaalus.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Meil on enam kui 23 aastat
kogemust ventilatsioonitööstuses.
Meil on kuus töötajat, kes on ETS
NORDis töötanud üle kahekümne
aasta.
Eelmisel aastal asus ETS NORDis
tööle üle 110 uue töötaja.
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VÕTA ÜHENDUST!
Tartu maantee 63, 10115 Tallinn
www.geniussports.com
+372 698 8733
contactus@geniussports.com
careers.estonia@geniussports.com

Meie oleme Genius. Kas sina ka?

MEIST
Genius Sports on kiiresti arenev ja
innovaatiivne sporditehnoloogia ettevõte.
Me toetame jätkusuutlikke spordiandmete
ökosüsteeme kvaliteetsete andmete ja
toodetega, mis korraldavad, optimeerivad
ja
rikastavad
spordi-,
kihlveoja
meediaorganisatsioonide kogemusi.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärgiks on pakkuda oma
partneritele
erinevust.
Meie
teeme
koostööd, loome uuendusi ja tähistame.
Ettevõtena me ei plaani oma kasvamises
peatuda ja jätkame investeerimist oma
andekasse ja mitmekesisesse geeniuste
meeskonda.

KEDA ME OTSIME
Geniuses
on
kõik
meie
mängijad
unikaalsed. Mis on oluline meie jaoks, et
Sina oleksid sina ise! Oleme dünaamilised
ja tulemustele suunatud ning oleme siin
selleks, et pakkuda parimat jõudlust. Kui
oled ambitsioonikas, uudishimulik ja
töökas, siis tule ja saa meie tiimi osaks!

MIDA PAKUME
Pakume
erinevaid
karjäärivõimalusi
tehnilistest
rollidest,
müügist,
äritegevusest ja muust! Kuid me oleme
midagi
enamat
kui
lihtsalt
tehnoloogiaettevõte,
oleme
kirglike
inimeste
meeskond,
kes
pakub
nutiteenuseid spordiettevõtetele ja nende
fännidele üle maailma!

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Teeme koostööd enam
spordiorganisatsiooniga
maailma!

kui

600
üle

Mõned spordialaliidud, kellega me
koostööd teeme, hõlmavad näiteks
NFL-i, NBA-d ja muud!
Genius Sports noteeriti hiljuti NYSE-s!
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VÕTA ÜHENDUST!
Puiestee 2, Tartu; Kulgu 5, Narva
https://hanza.com/en/
Evi.Sodda@hanza.com
+372 53 47 17 80

Tark tootmine koos Sinuga

MEIST
HANZA on rahvusvaheline allhanketööstuse ettevõte. Pakume terviklahendusi
läbi tootmise ja erinevate tootmistehnoloogiate, mis loovad klientidele
lühemad
tarneajad,
keskkonnasõbralikumad protsessid ja kasumlikkuse
kasvu.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON

MIDA PAKUME

Tegutseme, et olla ainulaadne lisaväärtust andev äripartner tootmise
vallas. HANZA Gruppi kuuluvad laia
tehnoloogia valiku ja strateegilistes
asukohtades
olevad
tootmisklastrid.
Pakume
ärikonsultatsiooni
teenuseid
tagades klientidele kasvu ja kasumlikkuse
suurenemise. Meil on lai ja hästi
tasakaalustatud
kliendi
portfoolio.
Strateegiline
lainemine
ja
finantseesmärgid aitavad meil kasvada, et olla
parem.

HANZAs on lai valik tehnoloogiaid ja Eesti
üks ägedamaid seadmeparke. Sinu töö on
mitmekesine ja meie toodetud detailid
jõuavad
üle
maailma
erinevatesse
seadmetesse. Praktikal toetab Sind
juhendaja, sul on võimalus õppida oma
ala ekspertidelt ja areneda erialaselt.
Praktika on tasustatud.

HUVITAVAID FAKTE MEIST

KEDA ME OTSIME

Üle 110 aasta tootmiskogemust.

Ootame
praktikale
tehnikast
ja
tehnoloogiast
huvitatud
praktikante.
Lisaks on võimalik sooritada praktika
teistes tootmist toetavates funktsioonides,
nagu
kvaliteet,
tarneahela
juhtimine,
HR
jm.
HANZA
pakub
tudengitele praktika võimalust aastaringselt. Anna endast märku.

16 tehast seitsmes riigis.
800 pühendunud kolleegi ja 100
erinevat töökohta.
Meil on suur kogemus- ja teadmistebaas
lehtmetalli
tehnoloogias,
masintöötluses,
kaablija
koostetöödes, raskemehaanikas ja
pulbervärvimises.
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VÕTA ÜHENDUST!
https://www.helmes.com/
info@helmes.com
Helmes AS
Lõõtsa 6B, 11415 Tallinn, Estonia
+372 610 6100

Liitu meiega – loome koos
jätkusuutliku homse

MEIST
Oleme
tarkvaraettevõte,
kes
loob
maailmatasemel tootetiime. Meie tiimid
ehitavad tarkvaratooteid üle maailma.
Ükskõik kas räägime tarkvarast, teenusedisainist
või
andmelahendustest
–
arendame kliendi toodet, nagu oleks see
meie oma.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Eesmärk: Soovime olla Sinu parim
töökoht. Töökoht, kus saavutad oma
erialase tippvormi ja tegeled suurepärase
tiimi liikmena rahvusvaheliste tarkvaratoodetega, töökoht, kus usaldad olla Sina
ise. Meie põhjalik arengu- ja mentorprogramm on Sulle inspireerivaks toeks.
Visioon: Soovime olla Sulle, Su meeskonnale, oma klientidele ja kogu ühiskonnale
parim partner kestliku arengu teel. Me ei
loo lihtsalt tarkvara, vaid sügavaid ja
väärtuslikke suhteid nii töötajate kui ka
klientidega.

KEDA ME OTSIME
Mis meid eristab - Meie oskus luua
maailmataseme
tootemeeskondi
tähendab Sinu jaoks suuremaid valikuvõimalusi: võid keskenduda süvitsi ühe
toote arendamisele, aga kui see end
lõpuks ammendab, võid end proovile
panna teises tootemeeskonnas, ilma et
peaksid firmat vahetama.

MIDA PAKUME
Sina valid, kuidas soovid areneda, ja meie
aitame Su eesmärgid ellu viia. Meie
mentorprogrammides
pakuvad
tipptasemel
eksperdid
Sulle
tuge
ja
inspiratsiooni. Soovime, et saavutaksid
meie juures oma erialase tippvormi,
nautides samal ajal mõnusalt tasakaalus
elu.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Oleme
valitud
Eesti
parimate
IT-tööandjate hulka viimased 10
aastat järjest.
Meie
ettevõttes
ootavad
Sind
rohkem kui 1000 ägedat töökaaslast
üle kogu maailma.
Meie tootetiimide loodud lahendused
teevad sadade miljonite inimeste elu
paremaks.
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VÕTA ÜHENDUST!
Aadress: Valukoja 8, Tallinn, Estonia
Koduleht: www.hitachienergy.com
Meil: johanna.laiv@hitachienergy.com
Telefoni nr: +37256801200

Jätkusuutliku energiaga
tuleviku edendamine kõigi jaoks

MEIST
Meie
äriüksus
osaleb
Baltimaade
elektrienergiavõrkude arenduses tagamaks
elektrienergia kvaliteeti elektritranspordi
arendamiseks, energeetika-, tööstus- ning
infrastruktuuriklientidele. Meie globaalne
teeninduskeskus, pakub finants, HR ja
tarneahela juhtimis teenuseid.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Teenindame kliente kommunaal-, tööstusja infrastruktuurisektoris uuenduslike
lahendustega.
Oleme
tehnoloogiate
teerajajad ja võimaldame digitaalset
ümberkujundamist, mis on vajalik energia
ülemineku
kiirendamiseks
süsinikuneutraalse tuleviku suunas.

KEDA ME OTSIME
Otsime
noori
liituma
meie
finatskeskusega aga ka neid kes
huvituvad
inseneeriast
elektroenergeetikas. Meie tööpakkumiste valik
on lai ning silma tuleks peal hoida meie
karjääriportaalil. Tule sellisena nagu oled!

MIDA PAKUME
• Mitmekülgset kogemust koos
huvitavate ja väljakutseid pakkuvate
ülesannetega, rahvusvahelises ettevõttes
• Võimalust jätkata karjääri Hitachi
Energys
• Tasutud praktika
• Kodukontori võimalus
• Töötajate hüvitised

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Meie 2021 rahuloluküsimustikust
selgus, et Hitachi Energy Estonia
töötajad usuvad et ettevõttel on
põnev tulevik, et meie meeskondades
on julgustav õhkkond ja erinevad
arusaamad on väärtustatud ning et
meil on võimalusi ennast arendada ja
enda oskusi parendada.
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VÕTA ÜHENDUST!
JELD-WEN Eesti AS
Asukohad: Tootmise 8, Rakvere;
Lõõtsa 8A, Tallinn; Kõrtsi tee 9, Jüri
www.jeld-wen.ee
personalrakvere@jeldwen.com

Tipptasemel kogemus
rahvusvahelises ettevõttes

MEIST
JELD-WEN on maailma suurim akende ja
uste tootja. JELD-WEN Eesti AS Rakveres
asuvas tehases, kus töötab enam kui 700
inimest, toodame täispuituksi ning lenge.
Lehmjas asub meie terminal, mis teenindab
kõiki Baltimaid ning Tallinna kontoris on
regionaalne jaotatud teenuste keskus.
Meie tootevalikus on siseuksed, liuguksed,
saunauksed, rõduuksed, välisuksed ning
aiamajauksed.
JELD-WEN väärtused peegeldavad seda,
mis on meile, kui organisatsioonile tähtis, et
tagada positiivne ja väärtust loov ettevõtte
kultuur. Meie väärtused aitavad meil
pühenduda
üksteisele,
klientidele
ja
partneritele ning nad annavad raamistiku,
kuidas me JEN-WEN-i töötajatena elame.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärgiks on tuua ilu ja turvalisust
meid ümbritsevasse ruumi.
Meie visioon on olla ülemaailmse ehitustoodete tööstuse teerajaja, tehes seda
parimate inimestega, kes läbi oma pühendumuse loovad esmaklassilisi tooteid.

KEDA ME OTSIME
Otsime praktikante tootmise juhtimise,
müügi, tarneahela, hanke, logistika, IT,
müügi alal.

MIDA PAKUME
Praktikale tulles saab siit tipptasemel
kogemuse töötamaks rahvusvahelises
ettevõttes.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
JELD-WEN on maailma
puituste ja akende tootja.

suurim

Kui JELD-WEN 1960. a Ameerika
Ühendriikides loodi, siis oli tegu
väikese pereettevõttega.
Tänaseks on JELD-WEN-s kokku
21000 töötajat ning me opereerime
25 maal.

25

VÕTA ÜHENDUST!
Mustmäe tee 33, Tallinn
https://keskkonnaagentuur.ee
kaurpersonal@envir.ee
+3726660945

Tule meiega
elu rikkust avastama!

MEIST
Planeet Maad on ainult üks ning
tema tulevik on meie kätes. Elame
pöördelisel ajal, kus tasakaalustatud
otsuste tegemine on olulisem kui kunagi
varem. Keskkonna hoidmiseks peame nüüd
ja praegu ühiselt tegutsema. Tervikpildi
loomiseks ja tasakaalu tekitamiseks on
vaja usaldusväärset teavet. Meie ülesanne
ongi
luua
sõltumatuid
ja
täpseid
keskkonna- andmeid. Töö meie planeedi
heaks ei tunne riigipiire. Meie anname
andmetele
tähenduse,
mille
põhjal
võetakse vastu keskkonnaotsuseid nii
Eestis kui rahvusvaheliselt. Oleme uhked, et
meie töö on tähendusrikas ning aitab hoida
meie kõigi elukeskkonda.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Suuname parima ekspertteadmise jõul ja
usaldusväärseimate andmete toel Eesti
ühiskonda kestlikule arengule. Keskkonnaagentuuris oleme tervikliku ja ühiskonnas
nõutud
keskkonna-,
ilmaja
kliimateenuse pakkuja, objektiivse keskkonnainfo esmaallikas.

KEDA ME OTSIME
Keskkonnaagentuur on parim koht
karjääri
alustamiseks
keskkonnateadlikule
noorele.
Meie
tegeleme
andmete kogumise ning analüüsiga, mille
põhjal võetakse vastu planeedi tasakaalu
mõjutavaid otsuseid nii Eestis kui
rahvusvaheliselt. Meie valdkond on
kiiresti arenev ning pakub pidevalt uusi
täiendusvõimalusi.

MIDA PAKUME
• Tähendusrikas töö iga ilmaga – meie
kogutud andmetel ja hinnangutel on nii
kohalik kui üleilmne mõju.
• Paindlikkus ja peresõbralikkus – näeme
töötajat eelkõige kui inimest ja oleme
toetav
peresõbralik
organisatsioon.
Väärtustame paindlikkust ja oleme
orienteeritud tulemustele.
• Meeskond oma ala ekspertidest – oleme
häälestatud üksteise toetamisele ning
vastastikkusele õppimisele.
• Oleme erapooletud – oleme uhked, et
meie poolt jagatav info on sõltumatu ja
teenib keskkonna tervise pikaajalisi
huvisid.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
203-st
töötajast
112
magistrikraad
ning
doktorikraad.

on
16-el

Keskkonnaagentuur
valiti
2020.
aastal avalikus sektoris unistuste
tööandjaks.
Aastas käib meil ca 30 praktikanti
ennast täiendamas.
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VÕTA ÜHENDUST!
Tuukri 5, Tallinn 10120
www.lth-baas.com
+372 666 0131

Me lööme laineid mitte ainult merel

MEIST
AS LTH-Baas on Eesti laevaehitusettevõte,
mis tegeleb laevade remontimise ja
ehitamisega
ning
laevasüsteemide
integreerimisega.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON

MIDA PAKUME

Meie ettevõtte visioon on säilitada,
kinnistada ja suurendada turupositsiooni
olemasolevatel turgudel nii Eestis, kui ka
rahvusvaheliselt.

Meie ettevõtte pakub:
• praktikat/tööd edukas rahvusvahelises
ettevõttes;
• sõbralikku kollektiivi;
• tunnustust ja väärikat tasu tubli
praktika/töö eest;
• rutiinivaba tööd;
• ja huvitavaid sihtkohti töölähetusteks.

KEDA ME OTSIME
Me otsime spetsialiste erinevatest
valdkondadest:
• raamatupidaja;
• personalitöötaja;
• laotöötaja;
• keevitaja;
• elektrik;
• insener;
• logistik
ja veel-veel mitmeid teisi oma ala
spetsialiste.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Asustamisaasta 1934.
Töötajaid 2019 oli kokku üle 1100
inimese.
Piirkonnad, kus töötame – Aasia,
Ameerika, Saksaamaa, Prantsusmaa, Austraalia, Soome.
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VÕTA ÜHENDUST!
Betooni 1, 13619 Tallinn
www.milrem.com
careers@milrem.com
+372 662 0865

Innovaatilised robootikasüsteemid
väljakutsuvatesse keskkondadesse

MEIST
Milrem Robotics on Euroopa juhtiv
robootika- ja autonoomsete süsteemide
arendaja. Ettevõtte loodud mehitamata
süsteemid
on
mõeldud
kaitseja
erasektorisse ning on kasutusel 12. riigis.
Ettevõtte kontorid asuvad Eestis, Soomes,
Rootsis ja Hollandis.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie missiooniks on pakkuda innovaatilisi
robootilisi
lahendusi
väljakutseid
pakkuvatesse keskkondadesse.
Usume, et meie tipptasemel robootikalahendused täidavad kõrgemat eesmärki –
võimaldades sisukamat elu.

Enesearengut ambitsioonikas ettevõttes
kolleegide ja juhtidega, kes usuvad
kõrgtehnoloogilise tööstuse võimalikkusesse Eestis;
Võimalust
osaleda
põnevates
rahvusvahelistes projektides maailma
juhtivate tehnoloogiaettevõtetega;

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Alustasime bussifirma SEBE tütarettevõttena Kaitseväe soomukite
remontimisega.

KEDA ME OTSIME
Mehaanika-, elektri-,
tarkvarainsenere

MIDA PAKUME

elektroonika-

ja

Tänaseks oleme arendanud üle
tosina erineva robootikasüsteemi
ning kasvanud Euroopa juhtivaks
robootikasüsteemide arendajaks.
Meie
meeskond
on
kasvanud 180-pealiseks.

tänaseks
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VÕTA ÜHENDUST!
Toompuiestee 35, Tallinn
www.nordecon.com
personal@nordecon.com
Telefon: 615 4400

Tule kirjuta ka oma nimi mõne
sama vägeva objekti autorite sekka!

MEIST
Nordecon
on
üks
Eesti
suurimaid
ehituskontserne, kelle tugevuseks on
keerukad ja põnevad objektid. Tegeleme
peatöövõtuga,
ehitame
hooneid,
infrastruktuure, sadamaid ja teid. Oleme
täna üks enim moodsaid digilahendusi
kasutavatest ehitusfirmadest Eestis.

MIDA PAKUME
• Huvitavat ja mitmekülgset
kaasaegses meeskonnas

MEIE VISIOON
Loome kaasaegsete lahendustega tervet
elukeskkonda.

KEDA ME OTSIME
Otsime just sind, kui tahad osa saada
arenevast ehitussektorist ja töötada
innovaatilises keskkonnas. Praktikale
saab tulla nii töödele ehitusobjektil kui
ehituse
tugiteenustesse
peakontoris.
Ootame kandideerima kõikide kursuste
ehitustudengeid.

tööd

• Häid õppimis- ja arenguvõimalusi
ehitussektori liidri juures
• Tasustatud praktikaprogrammi
• Paindlikku tööaega (võimalik ka osaline
tööaeg)

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Nordecon on tehnikatudengite seas
Eesti üks atraktiivseimaid tööandjaid
Iga praktikant saab katsetada
3D-modelleerimist
Ehitame objekte üle Eesti
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VÕTA ÜHENDUST!
Katusepapi 4, Tallinn,
nobe.ee, nobe@nobe.ee
+3726818340

EHITUS JA BETOON. NUTIKALT.

MEIST
NOBE ehk Nordecon Betoon on Nordeconi
kontserni kuuluv ehitusettevõte. Aastast
2000 tegeleme ehituse peatöövõtu ja
betoonitöödega. Meie käe all valmivad
keerukad insenerehitised, tootmishooned
ja elumajad.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärk on tõsta kliendi vara
väärtust nutikate ehituslahendustega. Me
soovime
saada
parimaks
nutikaks
ehitajaks
Eestis
ja
Põhjamaades.
Ehitajaks,
kellele
saab
rahumeeli
usaldada
ka
kõige
erilisemad,
innovaatilisemad
ja
keerukamad
projektid. Me pingutame suurepärase
tulemuse nimel iga päev. Oma töödes ja
tegemistes
tugineme
kolmele
põhiväärtusele – usaldus, paindlikkus ja
loovus.

KEDA ME OTSIME
Ootame aastaringselt praktikale hea
tehnilise taibuga nutikaid tudengeid.
Praktika on meil tasustatud ning
võimalusel pakume paindlikku tööaega.

Praktikandina on võimalik töötada:
• Objektiinsenerina peatöövõtu
objektidel
• Objektiinsenerina betoonitööde
objektidel
• Projekteerimise praktikandina

MIDA PAKUME
Meie
meeskond
koosneb
suure
kogemusepagasiga professionaalidest ja
noortest andekatest tegijatest, keda
iseloomustab teotahtelisus ja uuendusmeelsus – soov teha paremini, teistmoodi
ja nutikamalt. Hindame värsket mõttelaadi, paindlikku ja lahendusi otsivat
meelt.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
NOBE-s on 135 töötajat,
Soomes 30 töötajat

lisaks

Aastal 2021 tegutses NOBE Eesti,
Soome, Rootsi ja Läti turul.
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VÕTA ÜHENDUST!
Laki 14, Tallinn
www.norma.ee
margit.elts@autoliv.com
6500 541

Normas on Sul võimalus päästa
ÜKS INIMELU iga 2 töötatud aasta kohta!

MEIST
AS
Norma
kuulub
globaalsesse
autoohutussüsteeme tootvasse kontserni
Autoliv, kelle lõppklientideks on tuntud
autovalmistajad üle maailma (Volvo, Ford,
VW, Porsche, Audi, Skoda, Seat jne).

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie visioon on päästa rohkem elusid.
Meie missioon on olla tulevikuauto
autonoomse juhtimise vajadustega hästi
integreeritud
turvavarustuse
juhtiv
tarnija.

KEDA ME OTSIME
Protsessiinsenere
seeriatootmises
olevate
tehnoloogiliste
protsesside
haldamine ja toodangu kvaliteedi ning
effektiivsuse
tagamiseks
vajalikke
protseduuride läbiviimine.
Projektiinsenere - tootmisprotsesside
tehnoloogiline
ettevalmistus
ja
tehnoloogilise
toe
tagamine
uute
seadmete/liinide ja toodete juurutamisel
tootmises
Tööstustehnoloogia insenere - uute ja
innovaatiliste
tehniliste
lahenduste

MIDA PAKUME
• Oma ala spetsialistidest koosnevat
professionaalset meeskonda
• Võimalust teha firmasisest karjääri
• Stabiilset ja pika ajalooga ettevõtet

HUVITAVAID FAKTE MEIST
130 tegutsemise aastat on siia majja
kokku toonud väga palju kogemusi,
traditsioone
ja
võimalusi,
kus
saavutamise piirid on kinni ainult
sinu enese mõttemaailmas.
Meie arendustöö ja toodang jõuab
igasse maailmaossa ning selliste
tipptegijateni
nagu
Porsche,
Mercedes Benz, Bugatti jt.
Me investeerime igal aastal miljoneid
uude tipptehnoloogiasse, et püsida
maailmaturul konkurentsis.
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VÕTA ÜHENDUST!
Pärnu mnt 15, Tallinn
www.pwc.ee
ee_info@pwc.com
+372 6141 800

“Be a part of The New Equation.”

MEIST
Oleme päriselt globaalne: PwC võrgustikus
on 156 riiki ja enam kui 295 tuhat töötajat.
See tähendab, et tegelikult on sinu arenguruum sõna otseses mõttes piiritu. Meie
jaoks on tulevik juba kohal - robotid ja AI on
osa meie tiimist ning globaalselt on PwC-s
enam kui 2000 AI spetsialisti. Usume, et
meeskonnatöö on kõige alus - me oleme
tiim, mitte soolomängijad ja oleme
veendunud, et meeskonnas peitub tohutu
potentsiaal. Lisaks saab igaüks meiega
liitudes päris oma karjääricoachi, kelle
juhendamisel leida üles just tema erilised
supervõimed. :)

MIDA PAKUME
Sind ootab:
• professionaalse arengu kiirtee
väljakutsuvate projektide, piirideülese
ekspertvõrgustiku ja rahvusvaheliste
koolitusprogrammide toel
• motiveeritud nooruslik meeskond ja
isiklik karjääricoach

Ühendame inimeste leidlikkuse, kogemused
ja
tehnoloogilise
innovatsiooni,
et
saavutada püsivaid tulemusi ja luua
ühiskonnas usaldust.

• põnevad ühised ettevõtmised

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON

• vastutustundlikku ettevõtlust ja
mitmekesisust väärtustav tööandja

“To build trust in society and solve
important problems.”

KEDA ME OTSIME
Ootame
liituma
majandusning
äriinfotehnoloogia eriala tudengeid, aga
teretulnud on ka kõik teised, kel on huvi
finantsteadmiste ja ärikonsultatsioonide
valdkonna
vastu.
Otsime
lahedaid
meeskonnakaaslasi, kellega koos teha
suuri tegusid!

• tervist väärtustavad soodustused ja
paindlik töökorraldus

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Igas kuus toimub meil vähemalt üks
äge
ühisüritus
kinoskäigust
kooskokkamise ja kontoriolümpiani!
Meil on ligi 300 tuhat kolleegi üle
kogu maailma vaid kiire chatisõnumi
kaugusel!
2022 kolime uude veel ägedamasse
kontorisse linna tuiksoonel - kuid sina
otsustad, kust eelistad töötada!
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VÕTA ÜHENDUST!
Riigi Infosüsteemi Amet
Pärnu maantee 139a, Tallinn, 15169
Üldtelefon: 663 0200
E-post: ria@ria.ee
Koduleht: https://www.ria.ee

E-riigi tulevik on Sinu kätes!

MEIST
Oleme riiklik kompetentsikeskus, kes
kujundab ja kindlustab Eesti infoühiskonna
alustalasid: arendame ja haldame e-riigi
keskseid taristuteenuseid ning tagame riigi
küberturvalisuse.
Oleme üks noorimatest riigiasutustest, mis
kasvab ja areneb iga päev. Üle 200-pealine
RIA kollektiiv on täis pealehakkamist,
lennukaid ideid ning, mis kõige olulisem,
teeme tööd südame ja lustiga.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
RIA visioon on luua ja kaitsta koos
maailma parimat digitaalset ühiskonda.
Selle elluviimiseks oleme seadnud endale
kolm strateegilist fookust:
1. väärtuse pakkumine kliendile;
2. tark ja tõhus töökorraldus;
3. inimeste ja organisatsiooni areng.

KEDA ME OTSIME
Ootame oma ridadesse särasilmseid ja
nutikaid kaasteelisi, kellega koos jätta
jälg Eesti digiriigi ajalukku. Töötamine
RIA-s võiks olla iga terase Eesti IT-töötaja
osa karjäärist, et tagada IT-vaatlik
digiühiskond ja turvaliselt toimiv e-riik.

MIDA PAKUME
Meie jaoks on oluline, et meie töötajad
oleksid hoitud! Me oleme Sulle välja
töötanud igakülgselt toetava sisseelamisprogrammi koos personaalse mentoriga.
Toetame Sinu tervist ja pühendumist
mitmekesise paketi kaudu: 35+3 päeva
puhkust,
tervisekindlustus,
Stebby,
koolitusvõimalused jne.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
RIAs töötab naistest kõige rohkem
Kristiinasid
(5)
ja
meestest
Martineid (9)
Liikumine on meil au sees: RIAkad
tegid
üheskoos
nädalaga
üle
8,4 miljoni sammu
RIA kõige staažikam töötaja on meil
töötanud juba 30 aastat, kuid
keskmine RIAka tööstaaž on 3 aastat
ja 4 kuud.
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VÕTA ÜHENDUST!
Tornimäe 2, Tallinn
www.seb.ee
praktika@seb.ee

Inimesed on kõige keskmes

MEIST
SEB aitab teil saavutada teie jaoks
olulisimaid eesmärke. Usume, et ettevõtlikkus ja uuendusmeelsed ettevõtted
aitavad luua parema maailma. Töötame
selle nimel, et saaksite teostada oma kõige
ambitsioonikamaid plaane.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Võimaldame inimestel ja ettevõtetel oma
ideid ellu viia. Meie visioon on pakkuda
klientidele maailmatasemel teenust oma
eri valdkondade spetsialistide ja ekspertidega. Meie vastutustundliku ettevõtluse
strateegia on loodud selle visiooni toetamiseks.

KEDA ME OTSIME
Tööandjana oleme sageli otsimas särasilmseid noori, kellega koos Eesti pangandusmaastikku uuendada ning edasi viia.
SEB-sse on oodatud noored, kes soovivad
töötada reaalsete äriprojektidega ning
seeläbi oma Youth LAB’i suvi huvitavaks
teha.

MIDA PAKUME
Sul on võimalik tegutseda rahvusvahelises, kaasaegses ja paindlikus keskkonnas,
kus panna alus oma karjäärile ja olla osa
asjatundlikust tiimist. Sul on võimalus
liikuda edasi valdkonnas, mis Sind huvitab
ning teha seeläbi pikaajalist karjääri.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
SEB on Top Tööandja 2021.
2021 kandideeris Youth LAB´i 559
noort, programmiga liitus 32 praktikanti ja ca 50% jätkasid SEB-s töötamist ka pärast praktikaprogrammi
lõppu.
2019 Youth LAB’i praktikantide
ideest sai alguse Maisic pangakaart.
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VÕTA ÜHENDUST!
Teaduspargi 8, Tallinn
www.starship.xyz
careers@starship.co

We love that you’re different.
It makes us one of a kind.

MEIST
Starship Technologies loob sõbralike
autonoomsete pakirobotite võrgustikku,
mis on alati valmis aitama. Oleme
lõpetanud üle 2 miljoni autonoomse tarne
üle kogu maailma. Usume asjade sujuvasse
liikumisse, eesmärgiga muuta inimeste elu
lihtsamaks.
Olla kõike muud kui tavaline on see,
millesse usume. See on meie edasiviiv jõud,
sest leiutamine ja tuleviku kohaletoimetamisteenuste revolutsiooniline muutmine
nõuab erakordseid lahendusi. Kas see
kõlab nagu miski, mida oled oodanud?

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärk on muuta elu pisut
lihtsamaks ja maagilisemaks, viies pakid
sihtpunkti tarkade pakirobotite abiga,
muutes seeläbi paigad, kus me elame ja
töötame mugavamaks ning keskkonna- ja
inimsõbralikumaks.

KEDA ME OTSIME
Teame, et suured asjad juhtuvad, kui
julged
oma
mugavustsoonist
välja
astuda. Seetõttu anname alati endast
parima, et jääda eriliseks. Oma teekonnal
tuleviku kohaletoimetamisteenuste revolutsiooniliseks muutmiseks vajame ebatavaliselt oskuslikke inimesi. Kas tunned end
selles kirjelduses ära? Tere tulemast
kohta, mis paneb Sind kasvama!

MIDA PAKUME
Meie praktika võimaldab arendada
elektroonika-, andmehaldus- ja tarkvaraarenduse oskusi. Pakume ettevõtte
siseseid üritusi, pühendunud mentoreid,
õppimisvõimalusi ja keskkonda, kus Sind
ümbritsevad väga andekad ja lõbusad
kolleegid üle kogu maailma, ja palju
muud. Praktika võimaluste nimekiri
täieneb läbi aasta.
Kas soovid paindlikku tööd? Meie roboti
operaatori roll on Sinu jaoks!

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Just praegu on põnevaim aeg meiega
liitumiseks, sest kasvame ja laieneme
kiires tempos. Leia lahendused põnevatele väljakutsetele koos tehnikavaldkonna tippudega.
Tänu
autonoomse
robotkulleri
teenuse kasutamisele oleme säästnud hinnanguliselt üle 325 720
autosõidu.
Üks Starshipi kohaletoimetamine
kasutab sama palju energiat kui vee
keetmine tassi tee jaoks.
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VÕTA ÜHENDUST!
www.thermory.com
kandideeri@thermory.com
Lõõtsa tn 1 A, 11415 Tallinn

LOOME KESTVAID VÄÄRTUSI
www.thermory.com

MEIST
AS Thermory on maailma suurimaid
termopuidu ja saunamaterjalide tootjaid.
Me loome ehtsast puidust lahendusi, mis
aitavad kujundada väärtuslikku ja jätkusuutlikku elukeskkonda. Meie tootevalik
sisaldab termopuidust terrassi-, voodri- ja
põrandalaudu ning tööstuslikult värvitud
puittooteid sise- ja välistingimustesse. Ka
sauna- ja spaasektoris oleme liidripositsioonil. 90% meie toodangust läheb
ekspordiks enam kui 50 riiki.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärk ja visioon on edendada
puidu kui parima ja loodussäästliku
ehitusmaterjali kasutamist uuenduslikult
ja puitu väärindades.
Meie missioon: Loome inspireerivaid ja
funktsionaalseid puitlahendusi tulevikku
vaatavatele klientidele, kes väärtustavad
pikaajalist positiivset keskkonnamõju.

KEDA ME OTSIME
Ootame ettevõttesse praktikante, kes
õpivad puidutehnoloogia, tootmise või
materjaliteaduse valdkondades ning kes
on hea analüüsivõimega. Praktika sisuks
on juhtide (osakondade tehnikajuhid,
meistrid) assisteerimine, tootmisprotsessi
efektiivsuse analüüsimine, tehnoloogia
sõlmkohtade avastamine, inimtegevuse
hindamine.
(Jälgimine,
mõõtmine,
filmimine, kirjeldamine, analüüsimine)

MIDA PAKUME
Thermory on arenev, kasvav ja
keskkonnateadlik ettevõte:
meie ettevõte on suurepärane koht
oma karjääri ülesehitamiseks;
meil on kogenud praktikajuhendajad;
meil töötavad noored pühendunud
juhid, kes on oma valdkonna
spetsialistid;
me hoolime oma töötajatest.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Me termotöötleme oma puitu moodsaima tehnoloogiaga, kasutades vaid
kuumust ja veeauru.
Oleme
termotöötluse
alal
üks
maailma juhtivaid ettevõtteid –
pakume
kvaliteetseid
ja
vastupidavaid lahendusi keskkonnasäästliku tehnoloogia abil.
Meil on 11 tootmisüksust PõhjaEuroopas: 8 tehast ja 3 saeveskit.
Meie müügikäive ületab 145 millionit
eurot.
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VÕTA ÜHENDUST!
A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316
www.tietoevry.ee
recruitment.estonia@tietoevry.com
+372 664 6207

Digitaalse tuleviku kujundajad

MEIST
Kasutades Eesti e-teenuseid, puutud tihti
kokku meie loodud lahendustega. Oleme
digitaalsete teenuste ja tarkvaraettevõte,
keskendudes Eestis juba enam kui 25
aastat
tarkvaraarendusele,
automatiseerimisele, IT-taristule ja pangandustarkvarale.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärgiks on luua vastutustundlikku tehnoloogiat, mis muudab
maailma paremaks.

MIDA PAKUME
Meie väärtusteks on avatus, usaldus ja
mitmekesisus, mis on tuntavad kõigis
meie tegevustes. Meie juures leiad endale
koha ägedate kolleegide seas, kellega
koos digitaalset tulevikku kujundada.
Seda loomulikult mahuka hüvedepaketi ja
värske kontoriga.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
KEDA ME OTSIME
Anname tööd 24 000 eksperdile enam kui
90 riigis ning ootame pidevalt meiega
liituma erineva taustaga spetsialiste pole vahet, kas sa oled arendaja,
strateeg, analüütik või IT entusiast.
Ootame sind sellisena nagu sa oled!

Asutatud 1994. aastal, meiega
töötab 120 eksperti
Esimene IT ettevõte Eestis, kes pälvis
mitmekesisuse märgise
Esimene IT ettevõte maailmas, kelle
juhtkonna liige oli tehisintellekt
Osalesime Eesti suurimas arvutite
annetuse projektis Uus Algus
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VÕTA ÜHENDUST!
www.trev2.ee
Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn
677 6500, trev2@trev2.ee

Koos loome elamisväärset
elukeskkonda kogu Eestile!

MEIST
Oleme VASTUTUSTUNDLIKUD
Oleme TULEMUSLIKUD

MIDA PAKUME

Oleme ASJATUNDLIKUD

Praktika käigus pakume võimalust õppida
kogenud
inseneridelt
ja
ennast
töösituatsioonides proovile panna.

Oleme LEIDLIKUD

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Kestvad,
säästlikud
lahendused!

ja

nutikad

Ehitades ja hooldades insener-tehnilisi
rajatisi,
tahame
tõsta
inimeste
elukvaliteeti ja turvalisust.

KEDA ME OTSIME
Oleme alati valmis oma meeskonda
täiendama
erialase
kõrghariduse
omandanud ja haridust omandavate
noortega.

AS TREV-2 Grupp pakub huvitavat ja
vastutusrikast töökogemust ühes Eesti
suurimas taristuobjektide ja rajatiste
ehitamisele ja hooldamisele keskendunud
ettevõttes.
AS TREV-2 Grupp hindab oma töötajates
väärtusi, mis suunavad enesetäiendusele,
koostööle ja tulemuslikkusele.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Oleme kaasajastanud suure osa Eesti
teedevõrgust.
Ettevõttes töötab kokku ligi 400
inimest.
2020. aasta käive oli 97,6 miljonit
eurot ja puhaskasum 2,1 miljonit
eurot.
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VÕTA ÜHENDUST!
Valukoja 8/2, Tallinn
www.verston.ee
praktika@verston.ee, CV@verston.ee
53997207

Sinu kindel tee
taristuehituse tippu

MEIST
Meie põhitegevus on teede ehitus ja
korrashoid, lisaks toodame teedeehitusmaterjale ja asfaltbetoonsegusid ning
paigaldame asfalti. Oleme ambitsioonikad
ja rohelise meelega, väärtustame kõrget
töökvaliteeti ning inimlikke ja avatud
suhteid.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärk on muuta elu kauakestva ja
keskkonnasõbraliku taristu rajamise ning
hooldamise kaudu paremaks. Tehes seda
targalt, säästlikult ja südamega, soovime
kasvada
Baltikumi
taristuvaldkonna
juhtivaks ettevõtteks.

KEDA ME OTSIME
Meie äri süda on inimesed. Ootame oma
meeskonnaga liituma neid, kes tunnevad
kirge teedevaldkonna vastu, julgevad
võtta vastutust ning tahavad end proovile
panna,
silmaringi
avardada
ja
ametialaselt areneda. Võtame vastu
praktikante kõigis valdkondades ning
pakume tööd tööde-, objekti- ja projektijuhtidele ja teetöölistele-mehhanismijuhtidele.

MIDA PAKUME
Verstonis ootab sind hästi juhitud ja
tasustatud praktikaprogramm, põnevad
projektid
ja
tipptasemel
toetav
meeskond. Sul on võimalus palju õppida,
ennast arendada ja teostada.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
Verstoni asutasid 2010. aastal kaks
Paide meest, täna töötab meil 333
inimest.
2021. aastal kasvatasime käivet ligi
kolm korda, 24 miljonilt 70 miljoni
euroni.
2021. aastal pälvis Verstoni ehitatud
Viljandi-Rõngu maanteelõik Eesti
tasaseima tee tiitli.
Verston on jalgpalliklubi
Linnameeskond suurtoetaja.

Paide

Verston
edendab
taristuehituse
digimist – meie algatusel on loodud
rasketehnika
rendi
ja
halduse
rakendus InfraFly.
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VÕTI TULEVIKKU 2022
TÄNAB

PRIMULATOR EESTI AS

SÕNARÄGASTIK
Käesolevasse sõnarägastikku on ära peidetud 20 Võti Tulevikku
karjääriüritusega seotud sõna. Sõnad võivad olla paigutatud nii
horisontaalselt, vertikaalselt kui diagonaalis, erinevas suunas.
Leia üles kõik sõnad, vaata ülevalt vasakult rida haaval alates,
mis on järelejäänud tähtedest moodustuv lause ning saada see
meeskond@vt.ee, sest nii osaled auhinnaloosis! Auhinna saad
teada meie sotsiaalmeediakanalitelt.
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Tudengitele suunatud
konverents
Kohtume juba 20.-21. aprillil
Tallinna Tehnikaülikoolis

PODCAST
Tule kuula
erinevaid
noortele s
uunatud
karjääritee
masid
Võti
Tulevikku
Podcast

Võti
Tulevikku

Võti
Tulevikku
Podcast

MESSIPLAAN

Võti Tulevikku

Ehitajate tee 5, STU-303

votitulevikku

www.vt.ee

Võti Tulevikku

meeskond@vt.ee

Võti Tulevikku Podcast

