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eesti keel
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Lühitutvustus
Igapäevatöö koosneb suhtlemisest, organiseerimisest ja tulemuste analüüsidest. Olen sportlik
ja energiline, minu hobid on mulle suurepäraseks energiaallikaks.

Hariduskäik
2009 - 2015

TKTK (Eesti) - bakalaureusekraad - eriala: rõiva- ja tekstiiliala
ressursikorraldus

1994 – 1999

TTÜ (Eesti) - diplom - eriala: tekstiilitehnoloogia
Tekstiilitehnoloogia diplomeeritud insener.

Täiendkoolitus
2002

2001

1996

OÜ Lectus Koolitus - Turunduse ja müügitegevuse juhtimine firmas
Turundus, konkurents, turg, tootepoliitika, hinnapoliitika,
müügitegevuse juhtimine.
ATP koolitus - Professionaalne müük
Suhtlemine müügitöös, müügitaktika, maine kujundamine ja
hoidmine, jm.
Tipoliin Kinnisvarabüroo koolitus – Kinnisvaramaakleri ABC
Kinnisvaraalased terminid, planeerimis ja arendustegevus,
kinnisvara hindamine, lepingud.

Teenistuskäik
2014 – ….
2006 – 2014
2003 – 2006

2001 – 2003
1999 – 2001
1996 – 2000
09.1998 – 12.1998

Nord Property OÜ - kinnisvaramaakler Töö kirjeldus: Eesti turu
kinnisvaratehingute vahendamine.
AS Teaspon (Eesti) - turundusdirektor Töö kirjeldus: Eesti turu
juhtimine. Suhtlemine expordi klientidega.
AS Teaspon (Eesti) - turundusjuht Töö kirjeldus: müügimeeskonna
juhtimine, müügi- ja turundusplaanide koostamine. Reklaamürituste
ja kampaaniate korraldamine, müügipersonalile koolituste
organiseerimine.
AS Teaspon (Eesti) - müügijuht Töö kirjeldus: kaupluste ja
valmistoodangu lao töö organiseerimine. Ostukaupade ja materjalide
tellimine. Reklaamürituste ja kampaaniate ettevalmistamine,
müügiplaanide koostamine.
OÜ Ruston Invest (Eesti) - müügijuht Töö kirjeldus: toodangu müük,
kangaste ost ja tootmisplaani koostamine.
AS LTT (Eesti) - tooteesitleja Töö kirjeldus: degustatsioonide
läbiviimine.
AS Klementi (Eesti) - müügisekretär Töö kirjeldus: toodangu müük,
tellimuste vastuvõtmine, arvete koostamine.

Võõrkeelteoskus
Inglise keel
lisainfo:

kõnes: keskmine | kirjas: keskmine | arusaamine: keskmine
kirjutamisel vajan spelleri abi aga arusaamine ja suhtlemine on
keskmisel tasemel.

Vene keel
Lisainfo:

kõnes: keskmine | kirjas: vähene | arusaamine: keskmine
omandasin keeleõppe koolis, keelepraktikat ei ole olnud.

Soome keel

kõnes: vähene | kirjas: vähene | arusaamine: keskmine
soome keele oskuse olen omandanud televisiooni vahendusel ja
tuttavatega suheldes.

Lisainfo:

Arvutioskus
Keskmine tase: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, WordPress.
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