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Hea tudeng!

Sinu käes on karjääriürituse Võti Tulevikku 2023. 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 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 88 ülikoolis 31 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 7.–17. märtsil 2023 juba 33. korda. Üritus koosneb üldharivatest ja 
motiveerivatest loengutest, karjäärimessist, ettevõttekülastustest ning 
ettevõtete poolt korraldatavatest seminaridest.

Tule karjäärimessile

KORRALDUSTIIM

Osale seminaridel
Võti Tulevikku esimesel päeval 
on toimumas karjäärimess, kus 
osaleb pea 100 ettevõtet 
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 jälle 
tagasi toodud ettevõttekülas-
tused 8., 9. ja 10. märtsil.

Seminarid toimuvad 13.–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 puudutava-
tel aktuaalsetel teemadel, lahen-
dada praktilisi ülesandeid ja 
palju muudki. Seminarides on 
kohtade arv piiratud, seega ole 
kiire ja registreeri end kindlasti 
Võti Tulevikku veebis www.vt.ee.

Külasta ettevõtteid

Johanna Õun
Müügijuht

Raul Palk
Projektijuht

Liisi Nõojärv
IT-juht

Heiki Juhan
Ratasep

Karjääripäevade
koordinaator

Henri 
Suomalainen
Turundusjuht



OSALEVAD ETTEVÕTTED 2023 
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 1.  ABB
 2.  ADVEN
 3.  AFRY Estonia
 4.  AQ Lasertool
 5.  Baltic American Freedom 
      Foundation
 6.  Bauest OÜ
 7.  BIGBANK AS
 8.  birkle IT
 9.  BLRT Grupp AS
10. Bonava Eesti OÜ
11. CGI Eesti
12. Comatec
13. Connecto Eesti
14. COOLBET
15. CV Keskus
16. CYBERNETICA
17. Devtailor OÜ
18. DMT Insenerid
19. EAS | Work in Estonia
20. Eesti Energia
21. EESTI RAUDTEE
22. EFC Norge AS
23. ELERING AS
24. ELISA
25. Entain
26. ePPC Digital
27. ERGO
28. ERICSSON EESTI AS
29. ERNST & YOUNG BALTIC AS
30. ESTANC
31. ETS NORD AS
32. EULE.EE
33. Favorte
34. Fermi Energia AS
35. Finantsinspektsioon
36. FINESTMEDIA AS
37. Fujitsu Estonia
38. Gofaizen & Sherle
39. GUNVOR SERVICES AS
40. HANZA Mechanics
41. Harju Elekter
42. HEISI IT OÜ
43. Helmes
44. Hitachi Energy
45. HURTIGRUTEN ESTONIA
46. Inbank AS
47. INSERO OÜ
48. JELD-WEN
49. JOBLING
50. JOT Automation
51. Kaitsepolitseiamet
52. Keskkonnaagentuur

 53.  Kõu Mobility Group OÜ 
 54.  KPMG Baltics OÜ
 55.  Kuehne+Nagel IT Service Centre AS
 56.  Lennuliiklusteeninduse AS
 57.  Levira
 58.  LHV Pank
 59.  Luminor Pank
 60.  MAGNETIC MRO AS
 61.  Malwarebytes
 62.  MANPOWER OÜ
 63.  MARU BETOONITÖÖD
 64.  MICROSOFT ESTONIA OÜ
 65.  Milrem Robotics
 66.  Nordea Bank Abp
 67.  Nordecon AS
 68.  Nordecon Betoon OÜ
 69.  NORMA AS
 70.  Orkla Eesti AS
 71.  Playtech Estonia OÜ
 72.  Politsei- ja Piirivalveamet
 73.  Postimees Grupp
 74.  PricewaterhouseCoopers
 75.  Rail Baltic Estonia OÜ
 76.  Registrite ja Infosüsteemide Keskus
 77.  Repligen Estonia OÜ
 78.  Ridango AS
 79.  Riigi Infosüsteemi Amet
 80.  Ruukki Products AS
 81.  SA Pärnumaa Arenduskeskus
 82.  Scanfil OÜ
 83.  SCORO
 84.  SEB
 85.  Siseministeeriumi infotehnoloogia- 
        ja arenduskeskus (SMIT)
 86.  Southwestern Advantage
 87.  STUDIOWORKS
 88.  Swedbank
 89.  Tallinna Lennujaam AS
 90.  Tallinna Vesi
 91.  Tele2
 92.  Telia
 93.  Threod Systems
 94.  TIETOEVRY
 95.  TNG Technology Consulting GmbH
 96.  TREV-2 GRUPP
 97.  tuum
 98.  Utilitas
 99.  UUS MAA KINNISVARA-
        BÜROO
100. Verston OÜ
101. VKG
102. Wise
103. YIT Eesti



www.aqgrouop.com    

VÕTA ÜHENDUST!

Me oleme usaldusväärsed

info-kodara@aqgroup.com
info-lte@aqgroup.com
info.trr@aqgroup.comAQ Trafotek

AQ Lasertoo
AQ Components
Kodara
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MEIST
AQ Group on Rootsi kontsern ja Eestis asub 
kokku kolm tütarettevõtet:  AQ Trafotek AS, 
AQ Lasertool OÜ, AQ Components Kodara 
OÜ. AQ Trafotek asub Harjumaal Jüris ja on 
spetsialiseerunud innovatiivsetele 
lahendustele filtrite, reaktorite ja 
transformaatorite tootmises. AQ Lasertool 
OÜ asub Pärnus ja tegeleb metallist 
komponentide ja  koostude tootmisega 
auto- ja energeetikatööstuses. AQ 
Components Kodara OÜ asub ka Pärnus 
ning tegeleb metallist komponentide ja 
koostude toomisega energeetika- ja 
rongitööstuses. 99 % meie ettevõtete 
toodangust on eksport. Eestis töötab ligi 
540 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.

MIDA PAKUME
Pakume ainulaadset võimalust end 
tõestada rahvusvaheliselt tuntud ja 
hinnatud ettevõtetes. Meie juures on Sinu 
mentoriteks oma ala tippspetsialistid. 

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

Aitame oma professionaalsete 
teadmistega Eesti iduettevõtete 
tootmise arendamisse VOK, 
Comodule (Äike)

Panustame rohelise energia 
tootmisesse, sest meie tooted on 
osaks tuulegeneraatorite või 
päikeseparkide tööst.

Meie sõbralikus rahvusvahelises 
kollektiivis töötavad 10 erineva riigi 
esindajad

HUVITAVAID FAKTE MEIST



VÕTA ÜHENDUST!

Me digitaliseerime ettevõtteid

Aadress: Mäealuse 2/4, Tallinn
Veebileht: www.birkle-it.com
E-mail: contact@birkle-it.ee
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MEIST
birkle IT on rahvusvaheline IT-
konsultatsiooni- ja tarkvaraarendus-
ettevõte, mis tegutseb peamiselt DACH 
(Saksamaa, Austria, Šveits) regioonis, 
Skandinaavias ja Baltikumis. Ettevõttes 
töötab üle 165 tehnoloogiale orienteeritud 
spetsialisti, kes aitavad pakkuda 
uuenduslikke lahendusi tööstusharu 
liidritele üle kogu Euroopa. Koos loome 
uuenduslikke lahendusi erinevate 
tööstusharude tuntud globaalsetele 
kaubamärkidele.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie visioon on olla juhtiv DACH ja 
Põhjamaade regioonis tegutsev IT-
konsultatsiooni ettevõte. Hindame 
loovust, austust, läbipaistvust, 
uuenduslikkust, usaldust ja jätku-
suutlikkust.

MIDA PAKUME
Lisaks ägedale meeskonnale ja põnevale 
tööle pakume me tervisekindlustust, 
Stebby platvormil pakutavate teenuste 
kompensatsiooni,  meeskonnaüritusi ning 
muid tavapäraseid kaasaegse tööandja 
hüvesid. Oma töös saad kombineerida 
töötamist meie uhiuues kontoris 
Tehnopolis (Mustamäel) ja kodukontoris.

KEDA ME OTSIME
Peamiselt otsime erinevate oskuste 
tasemetel olevaid arendajaid (juuniorist 
arhitektini). birkle IT-s on meie valitud 
tööriistad Java ja Angular, ka Python 
Node.js, kuid Sul on võimalus (ja mõnikord 
ka vajadus) projekti jaoks endale kiiresti 
uus tehnoloogia selgeks teha.

Meil on kontoris diskopall.

Meie juures töötavad inimesed 25 
erinevast rahvusest.

Meie esimene sisemine töökeel on 
inglise keel.

HUVITAVAID FAKTE MEIST

#thisisyourtime



Tasustatud suvepraktika toimub ajavahemikus
24.07-25.08. Kandideerimine Tartu ja Tallinna 
projektidesse on alanud.
Kandideerimise aeg: 06.02-14.03.23
Kohti on piiratud arv, kandideeri kohe!
Lisainfo: https://www.cgi.com/ee/et/suvepraktika

VÕTA ÜHENDUST!

CGI Suvepraktika - laienda
oma oskusi tootearenduse käigus!
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MEIST
Tarkvaraarendusettevõte CGI on 
kasvanud suurimaks tegijaks Eesti 
kosmosevaldkonnas, mille haare ulatub 
e-riigi, energeetika ja põllumajanduse 
kõrval ka kaitsetööstuseni. 
Keskendutakse keerukate probleemide 
lahendamisele nii küberturvalisuses, 
suurandmete töötlemises ja süsteemide 
integreerimises.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
CGI Eesti suvepraktika käigus on 
suurepärane võimalus koostöös väga 
võimeka meeskonnaga ehitada algusest 
lõpuni valmis töötav tarkvaralahendus, 
millest ühiskonnale ka reaalselt kasu on. 
Lisaks tehnoloogiliste oskuste 
rakendamisele saab end proovile panna 
erinevates tarkvaraarendusega seotud 
rollides.

MIDA PAKUME
Praktika raames saab kasutada oma 
ideid, rakendada olemasolevaid oskusi 
ning omandada uusi teadmisi. Mis kõige 
olulisem - olla tiimi väärtuslik liige. CGI 
Eestist leiad toetava meeskonna ning 
mõnusad töötingimused. Tegu on 
tasustatud praktikaga oma ala 
ekspertide käe all.

KEDA ME OTSIME
Otsime motiveeritud ja nutikaid IT-huvilisi 
noori, kes omavad teoreetilisi teadmisi või 
praktilist arenduskogemust. Suve-
praktikale pääseb läbi kandideerimis-
protsessi - esmalt oodatakse enese-
tutvustusega sooviavaldusi ning seejärel 
tuleb lahendada ka praktiline ülesanne.

2022. aasta suvepraktika raames 
loodi prototüüp kodaniku andmete 
päringu tegemiseks ning  
kuuse-kooreüraski kahjude 
tuvastamise rakenduse.

2021. aastal valmis E-Kodaniku 
mobiilirakenduse prototüüp ja 
maastikuanalüüsi kaardirakenduse 
prototüüp.

2020. aastal arendati Eesti Teedele 
nutikas eelarvestamise kalkulaator 
ning päikeseenergia potentsiaali 
arvutamise lahendus.

HUVITAVAID FAKTE MEIST



www.dmt.ee

VÕTA ÜHENDUST!

...et unistused ei jääks paberile!
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MEIST
Meie oleme insenerid! 

Tegeleme ehituskonstruktsioonide 
projekteerimisega.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
...et unistused ei jääks paberile!

MIDA PAKUME
- paindlik tööaeg kooli kõrvalt 
- motiveeriv palk  
- erialased väljakutsed 
- toetav, kokkuhoidlik meeskond 
- struktuurne juhendamine 
- isiklik koolituseelarve 
- sporditoetus.

KEDA ME OTSIME
Kui Sind iseloomustab:
 
- konkreetsus ja täpsus; 
- tead, mida soovid; 
- Sinu loomuses on oma eesmärkide 
saavutamine ja samal ajal oma vigadest 
õppimine; 
- tahad olla hinnatud; 
- tahad panustada nii enda kui
meeskonna arengusse; 
- märkad teisi ja oskad nendega
arvestada; 

siis just SIND me otsimegi!

Üle poolte meie inseneridest on 
kollektiiviga liitunud tudengina.

Meie töötajate keskmine vanus on 34 
aastat.

Meil on mitmeid meelt lahutavaid 
tööväliseid tegevusi. Oodatuim on 
meie iga-aastane ühine suusareis.  

Meie projekteeritud hoonete hulka 
kuuluvad AHHAA keskus, Eesti 
Rahvusarhiiv, Sisekaitseakadeemia 
jne.

Oleme projekteerinud Uppsala 
linnavalitsuse hoone, mis sai 2022. 
aastal Rootsi Aasta Ehitise tiitli. 

HUVITAVAID FAKTE MEIST

TAHAD KOOS MEIEGA
INSENERIKS SAADA?



Veebileht: energia.ee/praktika
E-mail: praktika@energia.ee

VÕTA ÜHENDUST!

Tule ja loome koos puhtama maailma!
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MEIST
Oleme rahvusvaheline energiaettevõte. 
Pakume inimestele kasulikke ja mugavaid 
energialahendusi ning toodame energiat 
aina keskkonnasäästlikumalt. Eesti Energia 
koduturg on Soomest Poolani.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Energiavaldkonna ekspertidena aitame 
kliendil roheteekonda personaalselt ja 
paindlikult planeerida ning keskkonda 
hoidvate energialahendustega ellu viia. 
Elektritootmine on süsinikuvaba aastaks 
2035 ning energiatootmine aastaks 2045.

MIDA PAKUME
Kõik meie praktikandid saavad teha 
tähendusega tööd. Meiega saad 
personaalse juhendamise, kokkuleppel 
paindlikud töövormid ja võimalused 
enesearenguks. Kaasame sind 
ühisettevõtmistesse ja tasustame panust 
vastavalt kokkuleppele.

KEDA ME OTSIME
Ootame ettevõtlikke ja uuendusmeelseid 
õppureid ning ka hiljutisi lõpetajaid. 
Hindame ambitsioonikust ja tahet koos 
kasvada. Meil on väljakutseid IT, 
inseneeria ja tehnoloogia, finantsi, 
analüütika ning tugiteenuste tundjatele.

Üle 80 aasta kogemust Eestis

Eesti suurimaid tööandjaid – üle 
5200 energiakangelase

Energiavaldkonna innovatsiooni 
liidrid Läänemere piirkonnas

Igal aastal käib praktikal ligi 200 
noort

Keskmiselt iga 10. uus töötaja on 
varem olnud meie praktikant

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Rävala pst. 4, 10143, Tallinn, Estonia
careers@ee.ey.com
+372 611 4534
www.ey.com

VÕTA ÜHENDUST!

Me toome kokku erakordsed inimesed
nagu Sina, et luua paremini toimiv maailm
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MEIST
EY on üks maailma juhtivatest strateegia ja 
tehingute nõustamise, auditi-, maksu-, 
raamatupidamis- ja konsultatsiooni-
teenuste 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
EY eesmärk - luua paremini toimiv maailm 
- selgitab hästi, miks me organisatsiooni-
na eksisteerime ja annab meie 
igapäevasele tegevusele sügavama 
tähenduse. Püüame luua paremini toimi-
vat maailma mitte ainult oma klientidele 
ja töötajatele, vaid ka laiemalt - kogu 
meie ühiskonnale.

MIDA PAKUME
Investeerime oma inimeste oskustesse ja 
õppimisse rohkem aega ja raha kui 
kunagi varem. See hõlmab muuhulgas 
esimest omataolist EY Tech MBA ja 
jätkusuutlikkuse magistriõpet koostöös 
Hult International Business Schooliga - EY 
töötajatele on see tasuta.

KEDA ME OTSIME
EY-ga on oodatud liituma tulevikutalen-
did, 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.

EY-s töötab üle maailma rohkem kui 
300 000 inimest enam kui 150 riigis 

EY panustab noorte haridusse ja on 
selle toetamiseks loonud koostöös 
TalTechiga EY Akadeemia, kus EY 
eksperdid ja spetsialistid jagavad 
oma praktilisi teadmisi

EY on Baltikumi suurim audiitorette-
võte ja Audiitorfirmade TOP 3-s 2022. 
aastal

HUVITAVAID FAKTE MEIST

© 2023 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED None.



Aadress: Põrguvälja tee 5a, Pildiküla,
Rae vald, Harju maakond, Eesti
Veebileht: www.estanc.ee
E-mail: info@estanc.ee
Telefon: +372 614 5400

VÕTA ÜHENDUST!

Teie partner suure mõjuga
tööstusharudele mõeldud staatilise

protsessitehnika valmistamisel



MEIST
Estanc on protsessiseadmete 
inseneerindus- ja tootmisettevõte. Pakume 
terviklahendusi projektidele erinevates 
suure mõjuga tööstusharudes, alates 
disainist ja projekteerimisest kuni 
dokumentatsiooni vormistamise, tarne ning 
paigalduseni. Meie tootevalikus on 
survemahutid, soojusvahetid, 
suitsugaasipesurid, korstnad, survevabad 
mahutid, veeldatud maagaasi mahutid ja 
torustikumoodulid. 

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie visioon on luua paremat 
elukvaliteeti olles sealjuures osaks 
kestliku maailma ehitamisel. Meie 
missioon on pakkuda ületamatul tasemel 
protsessitehnika inseneri- ja 
tootmisteenuseid. Meie väärtusteks on 
PEOPLE PASSION PROCESS PURPOSE.

MIDA PAKUME
Sportimis- ja terviseedendusvõimalusi
Rollikeskset autonoomsust ja 
väärtuspõhist juhtimist.
Võimalus pakkuda lisaväärtust maailma 
juhtivatele tööstusettevõtetele koos 
maailmatasemel meeskonnaga.
Paindlikkust ja pere- ning tööelu 
ühildamise võimalusi.
Kaasaegseid töövahendeid ja tervislikku 
töökeskkonda.
Kahte lisapuhkuse päeva aastas
Võimalust olla osa kestliku maailma 
ehitamisel.

KEDA ME OTSIME
Mehaanikainsener,
Protsessiinsener

Meil on 550 000 liitrit mahutav 
vihmaveebassein survekatsete 
läbiviimiseks. Sellega hoiame kokku 
üle 1 000 000 liitri joogivett aastas. 

Me oleme ainus ettevõtte Eestis, mis 
tarnib tuumajaama ja 
süsinikupüüdmise projektidele. 

Estanci ajaloo suurim 
toodetud mahuti on 
200 tonni, 6 meetrise 
läbimõõdu ja 40 
meetrit pikk 
toiteveemahuti.  13

HUVITAVAID FAKTE MEIST



VÕTA ÜHENDUST!

Paneme koos õhu liikuma!

ETS NORD AS
Peterburi tee 53, 11415 Tallinn
etsnord.ee
info@etsnord.ee



MEIST
ETS NORD on innovatiivsete ventilat-
sioonilahenduste arendusele ja tootmisele 
spetsialiseerunud ettevõte, mis tegutseb 
Eestis, Soomes, Rootsis ja Lähis-Idas. Pikaa-
jalise kogemuse, oskustööjõu ja usal-
dusväärsete partnerite abil on meist 
saanud teerajaja ventilatsioonilahenduste 
alal. Meie edu võtmeteks on kõrge 
kvaliteet, innovatsioon ja laienemine uutele 
turgudele.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Usume, et edu taga on meie inimeste ja 
organisatsiooni pidev areng. Koos oma 
pühendunud meeskonnaga arendame ja 
toodame jätkusuutlikult energiasäästlik-
ke ventilatsioonilahendusi, mis aitavad 
luua hoonetesse parima sisekliima.

MIDA PAKUME
Meie töötajad on meie väärtuslikuim 
ressurss ning soovime oma inimesi 
arendada läbi hea juhtimise ning koostöö. 
ETS NORDi rahvusvahelises meeskonnas 
on üle 470 inimese. Tunnustame, julgus-
tame ja väärtustame oma kaastöötajaid 
ning usume, et koos saavutame rohkem. 
Meiega saad osaks meeskonnast, kes 
samaaegselt õpib ja töötab ühise eesmär-
gi nimel. Arendame pidevalt oma töökesk-
konda ning pakume tööks vajalikke kaas-
aegseid töövahendeid. 
 
ETS NORDis on võimalik end erialaselt 
arenendada nii Eestis kui välismaal. Töö 
erinevate projektide ja meeskondadega 
pakub vaheldust ning järjepidevat 
õppimisvõimalust.  

ETS NORDi töökultuur võimaldab hoida 
töö-, pere- ja koolielu tasakaalus.

KEDA ME OTSIME
Soovime leida särasilmseid, proaktiivseid 
ja tulevikku suunatud mõttemaailmaga 
inimesi. Kui sul on insener-tehniline, 
informaatika või majanduse taust, siis 
tule ETS NORDi!

Meil on 25-aastane kogemus venti-
latsioonitööstuses. 

Eelmisel aastal asus ETS NORDi 
filiaalides tööle üle 145 uue 
töötaja. 

ETS NORD alustas 
hiljuti oma 
toodete turusta-
mist Dubais. 13

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Akadeemia tee 21/6, Tallinn 
www.eule.ee, eule@eule.ee, +372 50 18 069
Facebook: @euleworld; LinkedIn: @euleworld

VÕTA ÜHENDUST!

Elekter. Automaatika. 
Süsteemilahendused. BIM.
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MEIST
EULE on 22-aastase kogemusega 
paigaldusettevõtetest sõltumatult tegutsev 
elektri- ja automaatika suuna süsteemi-
lahenduste asjatundja. EULE projekteeritud 
ja mudeldatud lahendused on läbimõeldud, 
keskkonda sulanduvad ning sujuvalt koos-
toimivad.  

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
EULE eesmärgiks on aidata luua ja 
kasutusele võtta tehnoloogiaid meid 
ümbritseva keskkonna targemaks, 
turvalisemaks, mugavamaks ja 
keskkonnasõbralikumaks kujundamisel. 
EULE visioon on olla aastaks 2025 omas 
ampluaas Eesti turul tuntud ja eelistatud 
ning usaldusväärne võtmepartner.

MIDA PAKUME
EULE pakub paindlikku tööaega ja 
võimalust seda kontori, kooli ning 
kaugtöökoha vahel jagada, selget 
karjääriredelit ettevõtte sees, mis on 
positiivses korrelatsioonis töötaja isikliku 
arengu ja töötasuga ning koolipraktikate 
tegemise võimalust. Kuna EULE 
teostatavad projektid on väljakutseid 
esitavad, siis tasakaalustavad seda 
rahulik töökeskkond ning harivad kuid 
meelelahutuslikud ettevõtmised.

KEDA ME OTSIME
EULE otsib enda tiimi hakkajaid, 
stabiilseid ja enda aega juhtida suutvaid 
õppureid, kel on loomupärane huvi elektri, 
automaatika ja tehnoloogia valdkonna 
vastu üldisemalt ning kelle silmad 
hakkavad särama, kui teemaks on 
automaatika- ja elektrisüsteemide (tugev- 
ja/või nõrkvool) BIM mudelis  
projekteerimine.

EULE osalusel projekteeritud 
objektide skaala ulatub laste-
aedadest, koolidest ja büroo-
hoonetest kuni kõrgeima turvalisuse 
tasemega objektide ning keerukate 
ehituslahendusteni. Nende hulgas on 
näiteks Rail Rail Baltica Ülemiste 
ühisterminal, Tartu Ülikooli kliinikum, 
Eesti Rahva Muuseum, Tallinna 
teletorn, Patarei merekindlus, 
Tallinna Ülikool ja see ei ole kaugeltki 
kõik. 

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: Tornimäe 5, Tallinn
Veebileht: www.gunvorgroup.com
E-mail: tln.hr@gunvorgroup.com
Telefon: +372 611 0400

VÕTA ÜHENDUST!

Your energy multiplies
with us. Globally.
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MEIST
Gunvor Services AS kuulub väga edukasse 
ning kiirelt kasvavasse, globaalselt 
tegutsevasse Gunvor gruppi. Liigutame 
erinevaid energialiike üle maailma, 
toimetades neid tootmis- või 
hoiustamispaigast sinna, kus neid kõige 
rohkem vajatakse.  Meie põhiliseks 
tegevusalaks on logistikalahenduste, 
erinevate IT teenuste ning väga laia valiku 
finantsteenusete pakkumine oma grupi 
ettevõtetele.

Ettevõte on asutatud Eestis aastal 2000 
ning tänu oma pikaajalisele kogemusele 
oleme kompetentsed, professionaalsed 
ning saavutanud edu maailmatasemel. 
Teame, et meie ettevõtte kõige olulisem 
väärtus on inimesed ning sellest saab 
alguse kõik, mida me teeme. 

Liitudes meiega saad osa Gunvori eduloost 
ning võimaluse areneda globaalse 
haardega ettevõttes nii tööalaselt kui ka 
isiklikult. Tule meile tööle ja löö kaasa 
energiavaldkonna tuleviku muutmises viies 
ellu Gunvori jätkusuutlikku tegevuskava.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Pakkuda maailmatasemel logistika-
lahendusi ja IT- ning finantsteenuseid 
oma globaalse grupi ettevõtetele.

MIDA PAKUME
Eneseteostamise võimalust kiirelt 
arenevas globaalse haardega ettevõttes,
erialaseid täiendkoolitusi, toetavat ja 
sõbralikku kollektiivi, kaasaegseid 
töötingimusi modernses Tallinna 
kesklinna kontoris, mitmekülgset hüvede 
paketti ja rohkelt ühisüritusi.

KEDA ME OTSIME
Pakume töö- ja praktikavõimalust 
erinevates valdkondades - logistika, 
majandus, IT – nii õpingute ajal kui ka 
pärast lõpetamist. 

Oleme maailma suurim LNG 
(veeldatud maagaas) trader ning 
kuulume maailma TOP 5 erakapitalil 
põhinevate Trading House`ide hulka.

Gunvor Group on asutatud Eestis ning 
meil on tänaseks umbes 1700 töötajat 
üle maailma, millest 230 Eestis.

Peakontor asub Genfis ning ettevõte 
on esindatud üle maailma enam kui 
100-s riigis. Meie suurimad kontorid 
asuvad Genfis, Tallinnas, Singapuris ja 
Houstonis.

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: Valukoja 8, Tallinn, Estonia
Veebileht: www.hitachienergy.com
E-mail: johanna.laiv@hitachienergy.com
Telefon: +37256801632

VÕTA ÜHENDUST!

Jätkusuutliku energiaga
tuleviku edendamine kõigi jaoks
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MEIST
Hitachi Energy edendab maailma energia-
süsteemi, muutmaks seda jätkusuutliku-
maks, paindlikumaks ja turvalisemaks, 
keskendudes samaaegselt sotsiaalsetele, 
keskkonna- ja majanduslikele väärtustele. 
Tegutseme enam kui 140 riigis, peakontori-
ga Šveitsis ning meie 40 000 töötajat 
paiknevad 90s erinevas riigis.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Pakume oma klientidele kommunaal-, 
tööstus- ja infrastruktuurisektoris uuen-
duslike lahendusi ja teenuseid. Koos klien-
tide ja partneritega oleme tehnoloogia 
teerajajad ja võimaldame digitaalset 
ümberkujundamist, mis on vajalik ülem-
inekuks süsinikuneutraalsesse tulevikku.

MIDA PAKUME
Me hindame mitmekesisust ja erinevusi! 
Pakume mitmekülgset kogemust koos 
huvitavate ja väljakutseid pakkuvate 
ülesannetega. Praktika on tasustatud 
ning samuti pakume võimalust jätkata 
karjääri Hitachi Energys. Meie hüvedeks 
on kodukontori võimalus, spordi-
kompensatsioon, täiendav talvepuhkus, 
paindlik tööaeg ja palju muud.

KEDA ME OTSIME
Otsime noori liituma äriteenuste keskuse-
ga, kus pakume finants- ja tarneahela 
teenuseid. Lisaks ootame ka neid kes 
huvituvad inseneeriast elektroenergeeti-
kas. Meie tööpakkumiste valik on lai ning 
silma tuleks peal hoida meie karjääripor-
taalil. 

Meie statistika näitab, et 80% meie 
praktikantidest jätkavad hiljem oma 
karjääri Hitachi Energys.

Baltikumis töötab kuni 200 töötajat.

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: Lõõtsa 2b, Tallinn
Veebileht: https://ee.kuehne-nagel.com/en/homepage
E-mail: kn.it.school@kuehne-nagel.com, 
            tll.hr@kuehne-nagel.com

VÕTA ÜHENDUST!

Inspire. Empower. Deliver.
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MEIST
Kuehne+Nageli Tallinn IT keskuses oled sina 
võtmeisikuks logistikatööstuse digitaalsest 
muutusest. Meie ehitame IT lahendusi, mis 
puudutab meid kõiki - alates vaktsiinide 
tarnimisest tuulegeneraatori mootorite 
transpordini. Ole osaks lahendusest, mis 
teeb innovaatiliseks tarneahela ja selle 
osad.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Me muudame logistikamaailma, olles 
digimuutustega oma valdkonna 
suunanäitajad.

MIDA PAKUME
Kuehne+Nagelis on üle 80 000 töötaja 
ning 1300 kontorit enam kui sajas riigis. 
Me pakume töötamise ja 
arenguvõimalust suures korporatsioonis, 
mis viib enda valdkonda uuele tasemele. 
Hindame töö ja eraelu tasakaalu ning 
panustame sellesse, et tööaeg oleks 
võimalikult mugavalt ja produktiivselt 
veedetud. 

KEDA ME OTSIME
Me otsime oma meeskonda lisaks 
tarkvarainseneridele, analüütikuid, 
coach'e, DevOpse. Meil leiab sobiva töö 
nii alustav insener kui ka juba 
kogemustega töötaja.

Meie töötajatele tõesti meeldivad 
nende kolleegid, seega on meil 
mitmeid spordikommuune ja isegi 
kaks bändi, kes kohtuvad väljaspool 
tööaega.

Meie töötajad on pärit 45st eri riigist. 

Kuehne+Nagel Tallinn IT Service 
Centre AS toetab Fortune 500 
ettevõtet, mis on ühtlasi ka maailma 
suurim logistikaettevõte.

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: Tallinn Liivalaia 45
Veebileht: https://luminor.ee/
E-mail: madis.laanesoo@luminorgroup.com
Telefon: + 372 5194 1585

VÕTA ÜHENDUST!

Parema tuleviku nimel!
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MEIST
Balti riigid on erilised ning siinseid inimesi 
ühendavad jagatud väärtused, ühised 
püüdlused ja visioon. Meie inimesed 
väärivad päris oma panka. Panka, mis on 
sarnane Baltikumi endaga - dünaamiline, 
paindlik ja tulevikku vaatav. 

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Uudishimu – mis paneb meid tulevikku 
paremaks muutma.

Koostöö – väärtustame meeskonnatööd 
ja seame meeskonna eesmärgid isiklikest 
eesmärkidest ettepoole.

Sihikindlus – mis annab meile jõudu olla 
algatusvõimelised ja tegutseda.

MIDA PAKUME
Kuulumine Luminori silmapaistvasse 
meeskonda tähendab koostööd 
suurepäraste inimestega, kes kuuluvad 
oma ala tipptalentide hulka. Nad 
hindavad häid väljakutseid ning head 
huumorit ja sealhulgas lõbutsemisega.

KEDA ME OTSIME
Me otsime enda panka IT, andme, 
juriidika, personali- ja turundus valdkonna 
inimesi, see on väike osa ametikohtadest 
mis meil pakkuda on. Märtsikuus läheb 
käima meie Illuminate programm, mis 
annab võimaluse sooritada õpingute 
praktika Luminoris. 

Luminor on Balti pank, meie 
peakontorid on Tallinnas, Riias, 
Vilniuses

Motiveeriv preemiate ja hüvede 
pakett: tervisekindlustus, lisa
puhkuse nädal, koolituseelarve jne.

Professionaalset kasvu ja 
arenguvõimalusi. Aastas keskmiselt 
kulutatud tunnid Luminori töötaja 
arendus – 20h

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: Betooni 1, 13619 Tallinn
Veebileht: www.milrem.com
E-mail: careers@milrem.com
Telefon: +372 662 0865

VÕTA ÜHENDUST!

Innovaatilised robootikasüsteemid
keerulistesse keskkondadesse



MEIST
Milrem Robotics on Euroopa juhtiv 
robootika ja autonoomsete süsteemide 
arendaja. Meie robotsüsteemid aitavad 
sõdureid lahinguväljal, päästjaid 
tulekahjudel ning tööstusi efektiivsuse 
tõstmisel. Aitame kaitsevägedel luua 
kontseptsioone robotite parimaks 
rakendamiseks, pakume inseneriteenuseid, 
tehnilisi konsultatsioone ning 
prototüüpimist.

Lühidalt öeldes: me arendame ägedaid asju 
iga kuu, iga nädal, iga päev.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Olla autonoomsete süsteemide 
ülemaailmne innovatsiooniliider ja suurim 
kaitseotstarbeliste robootikasüsteemide 
pakkuja Euroopas.

MIDA PAKUME
Võimalust viia ellu oma mõtteid koos 
pühendunud ja innovaatilise meeskonna-
ga;

Enesearendamisvõimalust ambitsioon-
ikas ettevõttes;

Võimalust osaleda põnevates 
rahvusvahelistes projektides koostöös 
maailma juhtivate tehnoloogia-
ettevõtetega;

Võimalust panustada robootika tuleviku 
kujundamisse.

KEDA ME OTSIME
Mehhaanika-, mehhatroonika- ja 
tarkvarainsenere, projektijuhte

Milrem Robotics alustas 
bussiettevõtte SEBE tütarfirmana, 
mis pakkus elutsüklihaldust Eesti 
kaitseväele.

Tänaseks on ettevõte kasvanud 
Euroopa juhtivaks robootika ja 
autonoomsete süsteemide 
arendajaks.

Ettevõtte tooteid ja teenuseid 
on müüdud 16 riiki, millest 
kaheksa on NATO 
liikmed.

13

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: Valukoja 8/1, Tallinn 11415
               Lõõtsa 1a, Tallinn 11415
Veebileht: joinnordeaestonia.ee
    nordea.com/estonia
E-mail: joinestonia@nordea.com

VÕTA ÜHENDUST!

Grow. Dream. Make it happen
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MEIST
Oleme Põhjamaade suurim pank. Meie 
igapäevases tegevuses on väga olulisel 
kohal jätkusuutlikud valikud ning eetiline 
pangandus. Sa oled teretulnud liituma meie 
dünaamilise ja multikultuurse tiimiga, et 
saaksime koos kasvada. Nordea on Sulle 
väravaks panganduse põnevasse maailma!

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärgid ja väärtused on seotud 
tegevustega, mis aitavad meie klientidel 
ellu viia oma unistusi ja püüdlusi. Oleme 
pühendunud tegutsema suurema hüvan-
gu heaks ning soovime panustada jätkus-
uutlikult nendes kogukondades, kus me 
tegutseme.

MIDA PAKUME
Me pakume spordisoodustusi, täiendavat 
tervisekindlustust ja talvepuhkust ning 
vaba aega heaolu toetamiseks ja 
perekondlikeks sündmusteks. Meil on 
ägedad ühisüritused ning paindlik töökor-
raldus. Me toetame Sinu tööalast arengut 
ja sisemisi karjäärivõimalusi ning pakume 
erinevaid koolitusi Nordea grupis ja 
rahvusvaheliselt.

KEDA ME OTSIME
Me otsime panganduse tulevikutalente. 
Meie juures on Sul võimalus alustada 
karjääri Põhjamaade suurimas pangas 
ilma eelneva panganduskogemuseta, ja 
edaspidi võimalusi arenguks nii Nordea 
Eestis kui teistes riikides, kus me 
tegutseme. Meie peamiseks töökeeleks 
on inglise keel.

Meie juures töötab inimesi 49 
erinevast rahvusest.

Meie töötajatel on võimalik 
kasutada tööaega, et panustada 
ühiskonnas olulistesse teemadesse 
vabatahtlikuna. Aastal 2022 tegid 
Nordea töötajad eri riikides kokku 
8000 tundi vabatahtlikku tööd.
 
Nordea Eesti on kasvanud üle 1000 
inimesega tööpereks ja meie kasv 
jätkub.

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: Toompuiestee 35, Tallinn
Veebileht: www.nordecon.com
E-mail: cv@nordecon.com
Telefon: +372 615 4400

VÕTA ÜHENDUST!

Tule kirjuta ka oma nimi mõne
sama vägeva objekti autorite sekka!
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MEIST
Nordecon on üks Eesti suurimaid 
ehituskontserne, kelle tugevuseks on 
keerukad ja põnevad objektid. Tegeleme 
ehituse  peatöövõtuga, ehitame eelkõige 
hooneid ja rajatisi. Oleme üks enim 
moodsaid digilahendusi kasutavatest 
ehitusfirmadest Eestis.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Loome kaasaegsete lahendustega tervet 
elukeskkonda.

MIDA PAKUME
Huvitavat ja mitmekülgset tööd 
kaasaegses meeskonnas. 
 
Häid õppimis- ja arenguvõimalusi 
ehitussektori liidri juures. 

Tasustatud praktikaprogrammi.  

Paindlikku tööaega (võimalik ka osaline 
tööaeg).

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

Nordecon on tehnikatudengite seas 
Eesti üks atraktiivseimaid tööandjaid

Iga praktikant saab katsetada 
3D-modelleerimist

Ehitame tõeliselt suuri ja võimsaid 
objekte üle Eesti

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: AS Norma, Laki 14, Tallinn
Veebileht: www.norma.ee
E-mail: margit.elts@autoliv.com
Telefon: +372 6500 541

VÕTA ÜHENDUST!

Rohkem päästetud elusid
– rohkem elatud elu



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

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie visioon on päästa  rohkem elusid ja 
ennetada tõsiseid vigastusi.

Meie missioon on pakkuda mobiilsuse ja 
ühiskonna jaoks maailma tasemel 
elupäästvaid lahendusi.

Meie  käitumisviisid on:
Võta vastutus – kõik algab minust.
Lisa väärtust – ma hoolitsen selle eest, et 
minu kliendid saavad osa loodavast 
väärtusest.
Tee koostööd – ma näitan koostöö-
valmidust, otsides ja pakkudes tuge.
Lihtsusta keerulist – hoian asju fookuses 
ja lihtsana.
Ole uudishimulik – uurin parimaid viise 
asjade tegemiseks.

MIDA PAKUME
Konkurentsitult metallitöötluse laia-
haardelisemat masinaparki ja nende 
protsessidega töötamise võimalust, mis on 
tehnoloogiliselt Euroopas üks ainulaadse-
maid võimalusi.

Oma ala spetsialistidest koosnevat 
professionaalset meeskonda.

Võimalust teha firmasisest karjääri.

Stabiilselt ja pika ajalooga ettevõtet.

KEDA ME OTSIME
Tehniliselt ja intellektuaalselt taibukaid 
insenere, kes on valmis tänases kiiresti 
muutuvas maailmas uute tehniliste ja 
tehnoloogiliste lahendustega sammu 
pidama, et üheskoos testida, arendada 
ning kombata inimeste loovuse ja tehnika 
võimete piire.

Maailmaturul konkurentsis püsimiseks 
investeerime igal aastal miljoneid uude 
tipptehnoloogiasse.

Meie uus NiCr3 on esimene 
heakskiidetud (EU REACH direktiivile 
vastav) liin Euroopas, mis loodud  
autotööstuse  jaoks.

Meie arendustöö ja toodang jõuab 
igasse maailmaossa ning selliste 
tipptegijateni nagu (Porsche, Audi, 
Ford, Volvo jne).

Enam kui 130 tegutsemise 
aastat on siia majja kokku 
toonud väga palju 
kogemusi, traditsioone 
ja võimalusi, kus 
saavutamise piirid 
on kinni ainult sinu 
enese mõtte-
maailmas.

HUVITAVAID FAKTE MEIST
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Aadress: Tartu mnt 80, Tallinn
Veebileht: www.postimeesgrupp.ee
E-mail: cv@postimeesgrupp.ee

VÕTA ÜHENDUST!

Liitu Baltikumi suurima
meediagrupiga!
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Postimees Grupp on unikaalse kooslusega 
meediaettevõte. Meile kuuluvad nii ajalooli-
selt tugevad kui ka noored ambitsioonikad 
brändid, tänu millele saame pakkuda 
mitmekülgseid karjäärivõimalusi erinevates 
valdkondades.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Oleme Balti riikide suurim ja usaldusväär-
seim meediagrupp.

MIDA PAKUME
Meie töötajad hindavad meie mastaapi ja 
staatust. Oleme pidevas arengus, mis 
loob põneva tasakaalu muutuste ja 
traditsioonide vahel. Nii töötamegi üh-
eskoos loovas ja innovaatilises keskkon-
nas, olles ettevõtmistes ambitsioonikad 
ning julged. Me tähistame koos võite, 
tunnustame töötajaid ja veedame ühisüri-
tustel meeleolukalt aega. Peame lugu 
sportimisest ning tervislikest eluviisidest.

KEDA ME OTSIME
Pakume töö- ja praktikavõimalusi nii 
veebimeedias, printmeedias, televisioonis, 
raadios kui ka müügis, IT-s, turunduses, 
digiarenduses jmt. Ootame oma me-
eskonnaga liituma loovaid julgeid ja 
kirglikke inimesi, kes teevad oma tööd 
professionaalselt, vastustundlikult ja 
usaldusväärselt.

Meie vanim bränd Postimees on 165 
aastat vana.

Oleme ainuke meediagrupp Eestis, 
millel on väljundid paberlehe, veebi-
meedia, raadio ja televisiooni näol.

Oleme esimene meediaettevõte 
Eestis, kes katsetab neljapäevast 
töönädalat.

Mida tähendab meie ettevõttes Raju 
Reede? Liitu meiega ja saad teada!

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: Tatari 1, Tallinn
Veebileht: www.pwc.ee
E-mail: ee_info@pwc.com
Telefon: +372 6141 800

VÕTA ÜHENDUST!

Be a part of The New Equation



13

MEIST
Oleme päriselt globaalne: PwC võrgustikus 
on 152 riiki ja enam kui 328 tuhat töötajat. 
See tähendab, et tegelikult on sinu 
arenguruum sõna otses mõttes piiritu - ehk 
töötad sa varsti hoopis Uus- Meremaalt või 
Portugalist, osaled koolitusel, mis toimub 
Berliinis või teed ühist projekti tiimiga, 
millega liikmed asuvad 10 erinevas riigis üle 
maailma?

Vaatame tulevikku - robotid ja AI on juba 
täna osa meie tiimist - 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. :)

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

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
To build trust in society and solve 
important problems. 

MIDA PAKUME
Professionaalse arengu kiirtee 
väljakutsuvate projektide, piirideülese 
ekspertvõrgustiku ja rahvusvaheliste 
koolitusprogrammide toel, motiveeritud 
nooruslik meeskond ja isiklik 
karjääricoach, põnevad ühised 
ettevõtmised, tervist väärtustavad 
soodustused ja paindlik töökorraldus, 
vastutustundlikku ettevõtlust ja 
mitmekesisust väärtustav tööandja.

KEDA ME OTSIME
Ootame liituma majandus- ning 
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!

Igas kuus toimub meil vähemalt üks 
äge ühisüritus kinoskäigust 
kooskokkamise ja kontoriolümpiani!

Meil on üle 300 tuhande kolleegi üle 
kogu maailma vaid kiire chatisõnumi 
kaugusel!

2022 kolisime uude veel ägedamasse 
kontorisse linna tuiksoonel - kuid sina 
otsustad, kus sa eelistad töötada!

HUVITAVAID FAKTE MEIST



VÕTA ÜHENDUST!

Meie liigutame tehnoloogiat,
tehnoloogia liigutab meid.

Aadress: Vana- Sauga 40, Pärnu.
Veebilehed: https://www.scanfil.com/,
       
E-mail: scanfil@scanfil.ee

https://careers.scanfil.com/
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Kui Sa tahad panna liikuma kõrghoonete 
liftid, energiaveskid tuuleparkides ja 
ookeanilaevade kruvid, siis on Scanfil Sinu 
jaoks.

Keskkonda parendavale tehnoloogiale 
suudab anda elu vaid meeskond, kus 
igaühe tööd hinnatakse, kus igaüks on 
oluline lüli.

Oleme rahvusvaheline meeskond Pärnust 
Stockholmini, Malmöst Suzhouni. Insenerid, 
tootmistöötajad, praktikandid. Meie 
meeskonnas on Sul kindel töö ja sissetulek 
tormiliselt arenevas ja muutuvas maailmas.
Scanfili pingutust nõudev ja tempokas 
töökultuur tagab Sulle arengu, parimad 
võimalused rakendada oma tugevusi ja 
kasvada koos rahvusvaheliste klientide 
ambitsioonidega.

Keskendume ja saavutame koos, toetame 
ja jagame koos, ületame iseenda ja tellija 
ootusi koos, tunnustame ja tähistame koos. 
Koos oleme julged, mitmekülgsed ja 
kogenud professionaalid.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Scanfili visioon - oleme usaldusväärne 
partner.

MIDA PAKUME
Scanfil OÜ pakub oma töötajatele 
vajalikku väljaõpet ning eneseteostuse- ja 
arenemisvõimalusi suures rahvus-
vahelises ettevõttes. 

Seisame hea Sinu tervise eest, 
korraldades tervisekontrolle ja pakkudes 
sportimisvõimalusi Tervise Paradiisis või 
Tervise Spa´s ning tervisepäeva. Pakume 
tööpsühholoogi teenust.

Töötajate õnnitlemine sünnipäevadel ja 
tööjuubelitel, staažiboonus, 
värbamisboonus.

KEDA ME OTSIME
Ootame oma meeskonda insenere, kellel 
on huvi arendada oma oskusi ja teadmisi 
erinevates tootmisprotsessides ning 
aidata pakkuda meie klientidele 
kvaliteetset toodangut. 



Aadress: Tornimäe 2, Tallinn
Veebileht: www.seb.ee
E-mail: praktika@seb.ee

VÕTA ÜHENDUST!

Inimesed on kõige keskmes
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SEB aitab Sul saavutada Sinu jaoks 
olulisimaid eesmärke. Usume, et 
ettevõtlikkus ja uuendusmeelsed ette-
võtted aitavad luua parema maailma. 
Töötame selle nimel, et saaksid teostada 
oma kõige ambitsioonikamaid plaane.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärk on läbi vastutustundliku 
nõustamise ja kapitali kujundada posi-
tiivset tulevikku. Nii täna kui 
tulevastele põlvedele.

MIDA PAKUME
Sul on võimalik tegutseda rahvus-
vahelises, kaasaegses ja paindlikus kesk-
konnas, kus panna alus oma karjäärile ja 
olla osa asjatundlikust tiimist. Sul on 
võimalus liikuda edasi valdkonnas, mis 
sind huvitab ning teha seeläbi pikaajalist 
karjääri.

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 muuta.

2022 pikendati SEB kvaliteedimärgist 
"Austame erinevusi".

2022 kandideeris Youth LAB´i 502 
noort, programmiga liitus 34 
praktikanti ja ca 50% jätkasid SEB-s 
töötamist ka pärast praktika-
programmi lõppu.

2019 Youth LAB’i praktikantide 
ideest sai alguse Eesti esimene 
keskkonnasõbralik #maisic panga-
kaart.

HUVITAVAID FAKTE MEIST



Aadress: Harju maakond, Tallinn,
  
Veebileht: www.swedbank.ee/kickstart

VÕTA ÜHENDUST!

Anna oma karjäärile
kick start Swedbankis! 

Liivalaia tn 8, 15040
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Swedbank on suurim pank Eestis, mille on 
oma finantspartneriks valinud üle 850 000 
era- ning 130 000 ärikliendi. Pakume laia 
valikut teenuseid, nende seas 
arvelduskontod, hüpoteegid, kindlustus, 
krediitkaardid, laenud, pensionid ja 
investeeringud nii eraklientidele kui ka 
ettevõtetele.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Meie eesmärk on aidata kaasa sellele, et 
inimeste ja ettevõtete rahaasjad oleksid 
pikaajaliselt korras. Järgime kõigis oma 
tegevustes kolme väärtust: oleme avatud, 
lihtsad ja hoolivad.

MIDA PAKUME
Meie kultuur põhineb austusel, avatusel ja 
kaasamisel, kus Sinu häält võetakse 
kuulda. Toetame pidevat arengut, 
motiveerime Sind juhtima oma karjääri ja 
leidma väljakutsed, mis Sind 
inspireerivad. Lisaks pakume erinevaid 
soodustusi alates tervisekindlustusest 
lisapuhkuse päevadeni. 

KEDA ME OTSIME
Swedbankis töötab üle 2500 inimese, 
igaüks meist on erinev ja eriline, kuid meid 
kõiki ühendab üks – töökeskkond, 
töötame siis kontoris või kodukontoris. 
Kui Sulle pakub huvi inimeste, ettevõtete 
ja ühiskonna areng, siis on meil miskit 
ühist. 

Swedbankis on üle 360 erineva 
ametikoha. 

Kõige populaarsem ametikoht on 
tarkvarainsener. 

Meie tegevjuht alustas oma 
teekonda Swedbankis praktikandina. 

HUVITAVAID FAKTE MEIST



VÕTA ÜHENDUST!

Teeme teed
rohelisele tulevikule

Aadress: Sepise 7, Tallinn
Veebileht: www.verston.ee
E-mail: praktika@verston.ee; cv@verston.ee
Telefon: 5399 7207
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Meie põhitegevus on teede ehitus ja 
korrshoid, lisaks toodame teedeehitus-
materjale ja asfaltbetoonsegusid ning 
paigaldame asfalti. Oleme ambitsioonikad 
ja rohelise meelega, edendame innovat-
siooni, väärtustame kõrget töökvaliteeti 
ning inimlikke ja avatud suhteid.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
Verstoni visioon on olla maailma kõige 
keskkonnasõbralikum taristuettevõte. 
Meie eesmärk on muuta elu paremaks 
kauakestva ja keskkonnasõbraliku taristu 
rajamise ja hooldamise kaudu. Tehes 
seda targalt, säästlikult ja südamega, 
soovime kasvada lähivälisriikide taristu-
valdkonna juhtivaks ettevõtteks.

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

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 ametiala-
selt areneda. Võtame vastu praktikante 
kõigis valdkondades ning pakume tööd 
projekti-, objekti- ja tööjuhtidele ning 
teetöölistele.

Verstoni asutasid 2010. aastal kaks 
Paide meest, täna töötab meil 350 
inimest.

Verston jätkas kasvu ka 2022. aastal, 
mil taristuehituse maailma raputasid 
mitmed katsumused.

2022. aastal pälvis Verstoni ehitatud 
Rakvere-Rannapungerja maanteelõik 
Eesti tasaseima tee tiitli. Sama tiitel 
omistati Verstonile ka aasta varem.

Verston on jalgpalliklubi Paide 
Linnameeskond suurtoetaja.

Verston edendab taristuehituse 
innovatsiooni ja osaleb valdkonna 
rakendusuuringutes.

HUVITAVAID FAKTE MEIST



VÕTA ÜHENDUST!

Money without borders!

Aadress: Wise, Veerenni 24, 10135 Tallinn
Veebileht: https://wise.com/
E-mail: earlycareers@wise.com
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Wise on ülemaailmne tehnoloogiaettevõte, 
mis loob parima viisi raha liigutamiseks üle 
maailma. 

Olenemata sellest, kas saadate raha teise 
riiki, kulutate raha välismaal või sooritate ja 
võtate vastu rahvusvahelisi ärimakseid, on 
Wise'i missioon muuta inimeste elu lihtsam-
aks ja säästa raha. 

15 miljonit inimest ja ettevõtet kasutavad 
Wise'i, mis töötleb iga kuu üle 9 miljardi 
naela piiriüleste tehingute tegemiseks, 
säästes kliente aastas üle 1 miljardi naela.

MEIE EESMÄRGID JA VISIOON
   1. See pole lihtsalt töö, me oleme       
   revolutsioon!

   2. Saame hakkama!

   3. Kliendid > meeskond > ego

   4. Ei mingit draamat. Hea karma.

MIDA PAKUME
Valige mõju avaldamise tee. Usume, et 
inimesed teevad suuri asju, kui nad 
saavad tegutseda iseseisvalt. Nii et selle 
asemel, et teile öeldakse, mida teha, 
töötate koos meeskonnaga, et luua oma 
visioon. Saate Wise'is alati koguda 
tagasisidet nutikatelt ja uudishimulikelt 
inimestelt, kuid teil on vabadus ise otsuta-
da

Olge paindlikud selles, kuidas ja kus te 
töötate. Mõistame, et kõik vajavad 
midagi erinevat – seega anname endast 
parima, et see juhtuks

Reisige meie meeskondadega erineva-
tesse kohtadesse tööle. Vajadusel 
kohtute ka erinevate partnerite ja organi-
satsioonidega
-Töökogemus ühes kiiremini kasvavas 
Euroopa FinTechis
-Mõnusad seltskondliku tegevusega 
kontorid, kus on palju meeskonnategevusiKEDA ME OTSIME

Wise'is otsime inimesi, kes järgivad meie 
kirge. Oleme missioonil: teenida raha 
piirideta uus norm. Aidake meil Wise'i 
järgmisele tasemele viia, kui me suuren-
dame miljoneid rohkem kliente.

Oleme piirideta inimesed – ka ilma 
hinnangute ja eelarvamusteta. Tahame 
teha koostööd parimate inimestega, 
olenemata nende taustast. Nii et kui olete 
kirglik uute asjade õppimise vastu ja 
soovite meie missiooniga liituda, sobite 
sinna täpselt.

Kui soovite rohkem teada saada, mis 
tunne on Wise'is töötada, külastage 
Wise.Jobs.

Wise'is töötab 4300+ inimest – 110+ 
rahvusest 17 riigis

66% klientidest leiavad meid 
suusõnaliselt

#2 "Most attractive employer
to work for" võitja, mille
hääletas kogenud
spetsialistid Eestis
2022, Instar

HUVITAVAID FAKTE MEIST



VÕTI TULEVIKKU 2023
KOOSTÖÖPARTNERID
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Tule kuula erinevaid noortele suunatud karjääriteemasid
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