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TOOMAS MATVEJEV
Your next desired role?

�372 5647 7680 toomas@lumena.ee

www.lumena.ee Tartu

TEENISTUSKÄIK

Projektijuht
MP�Reklaamtrükk OÜ

Tartu

Tööülesanneteks oli MP�Reklaamtrüki toodete ja teenuste 
tutvustamine ja 
müük, turundusideede  genereerimine ja  elluviimine.  Kliendi  
tellimuste vastuvõtmine ja hinnapakkumiste koostamine. Klientide 
maksetähtaegadest kinnipidamise kontrollimine. Dokumentide ja 
arvete üldine korrashoid. 

Müügispetsialist
Easy Star OÜ

Lõuna-Eesti

Tööülesanneteks oli uute klientide leidmine ja kliendi 
kohtumiste korraldamine ja läbi selle neile  oma toodete tutvustamine 
ning müümine. Klientidele  pakkumiste ja  arvete  koostamine.  
Kliendibaasi  loomine  oma tegevuskohas, milleks oli Lõuna-Eesti. 
Horeca ja B2B müük. 

Objektijuht / kinnisvarahaldur
Mercur Trust OÜ

Tartu

Tööülesanneteks oli ehitusplatsil töötajate kontroll, ehitusobjektide 
materjalidega varustamine. Tartu raudteejaama haldamine ja 
remonditööde koordineerimine. Üürikorerite ost, remont, sisustamine, 
üürnike otsimine ja haldus. Kodulehe haldamine. Googel AdWords ja 
Google Analytics konto haldamine ja ülestöötamine.

Projektijuht/ Juhatuse liige
Retole OÜ

Location

Suhtlemine Euroopa ladude ja tootjatega, nendega koostöö loomine.    
Kujundustööde valmistamine. Turunduskampaaniate väljamõtlemine ja 
läbiviimine.   Kodulehe haldamine. Riigihangetel osalemine. Toodete 
tutvustamine klientidele ja müügipakkumiste koostamine ning toodete 
tulemuslik müük klientidele. Googel AdWords ja Google Analytics 
konto haldamine ja ülestöötamine.

HARIDUSTEE

Keskharidus
Ülenurme Gümnaasium

Rakenduskõrgharidus
Eesti Ettevõtlus Kõrgkool Mainor

TÄIENDKOOLITUS

"Kõik algab esmamuljest" lektor Toivo 
Niiberg

"Google Adword koolitus" Dreamgrow

"Kinnisvara ABC" Kinnisvarakool

"Sinu Kinnisvarakarjäär" Leanika Järve

KEELED

Eesti Keel
emakeel

Inglise keel
hea

Soome keel
algaja
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TEENISTUSKÄIK

Kinnisvara müügipartner
Epicenter Kinnisvara Tartu OÜ

Tartu

Kliendisuhete loomine. Oma andmebaasi loomine ja haldamine. 
Kliendi korteri müüki võtmine. Objekti näitamine kliendile. Nii ostja kui 
müüja esindamine notariaalse tehingu juures. Dokumentide 
ettevalmistamine ja saatmine notarisse. Klientide nõustamine 
erinevates kinnisvaraalastes küsimustes. 

Lumena Kinnisvarabüroo OÜ
Kinnisvara müügipartner/ Tegevjuht

Tartu

Uue ettevõtte loomine ja bränding. Uute müügipartnerite koolitamine 
ja mentoriks olemine. Kliendisuhete loomine. Oma andmebaasi 
loomine ja haldamine. Igapäevane ettevõtte juhtimine. 
Kliendi korteri müüki võtmine. Objekti näitamine kliendile. Nii ostja kui 
müüja esindamine notariaalse tehingu juures. Dokumentide 
ettevalmistamine ja saatmine notarisse. Klientide nõustamine 
erinevates kinnisvaraalastes küsimustes. 


