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HARIDUS

Kõrgharidus
Tartu Ülikool - Magistrikraad (lõpetamisel)
Põhieriala: ettevõtlus ja ärijuhtimine
Lisaeriala: tootmise tehnoloogia ja organiseerimine
Tallinna Tehnikaülikool - Bakalaureusekraad
Põhieriala: majandusteooria ja välismajandus
Lisaeriala: ettevõttemajandus

TÄIENDÕPE
SERTIFIKAADID
LOAD
TÖÖKOGEMUS

Keskharidus
Kuressaare Gümnaasium
TTÜ Eesti Mereakadeemia: Väiksema kui 50GT kogumahutavusega laeva rannasõidukipper
SAR kiirpaadi treening
Esmaabi koolitus
VHF GMDSS ROC
Hobisukelduja PADI OWC
Juhiluba: BEC1 (alates 1995)
Rannasõidukipri 50GT luba (alates 2014)
Väikelaevajuhi luba (alates 2002)
02/2020 – 10/2021 (1 aasta ja 9 kuud) – Veeteede Amet/Transpordiamet
Töö sisu: arendusosakond/merenduse konkurentsivõime osakond, riigiabi andmine reisi- ja
kaubalaevandusele, meremajanduse kaardistamine
12/2014 – 12/2019 (5 aastat) eraettevõtlus – juhataja, juhatuse liige
Töö sisu: tehnoloogia ja merendusega seotud ettevõtete asutamine ja juhtimine
06/2003 – 12/2014 (11 aastat ja 6 kuud) väikeettevõte - pearaamatupidaja
Töö sisu: Ettevõtte raamatupidamine nullist aastaaruandeni.
10/2007 – 12/2010 (3 aastat ja 2 kuud) Justiitsministeerium - projektijuht (IT)
Töö sisu: SAP R/3 süsteemi arendused, juurutamised, integratsioonid ja kasutajatugi.
12/2002 – 10/2007 (4 aastat ja 10 kuud) Finantsinspektsioon - analüütik
Töö sisu: Väärtpaberituruga seotud analüüside koostamine, juhatusele ja nõukogule finantsülevaadete
koostamine, väärtpaberituru kuritarvituste analüüs ning menetlemine, investeerimisühingute
inspekteerimine, rahvusvahelistest seminaridest ja konverentsidest osavõtmine, EL töögruppides
osalemine.
Lisainformatsioon: Teadmised börsi- ja väärtpaberite keskregistrisüsteemist, alternatiivsetest
kauplemissüsteemidest, investorkaitsest.
09/1998 - 09/2002 (4 aastat) Baltic Computer Systems AS - majandustarkvara ekspert
Töö sisu: Majandusarvestustarkvara müügitoetus, juurutamine, arendamine, tehniline tugi.
Lisainformatsioon: Baltic Computer Systems AS-i valisin teadlikult ise, et saada kogemusi
raamatupidamis- ja finantsarvestuse ning infotehnoloogia vallas. See ka õnnestus. Töötasin seal
finantsarvestustarkvara Navision spetsialistina. Ülesannete hulka kuulusid müügitoetus, kliendi
vajaduste analüüs, tarkvara juurutamine, erilahenduste loomine, kasutajate koolitamine, järeltoetus.
Klientideks olid toiduainetööstused, hulgimüüjad ja jaemüüjad. Tööaastate esimeses pooles olid
klientideks ka riigiasutused.
07/2000 - 12/2001 (1 aasta ja 5 kuud) väikeettevõte - pearaamatupidaja
Töö sisu: Jooksva finantsarvestuse pidamine, aruandluse koostamine ja esitamine, juhatuse
nõustamine, äriplaanide koostamine.
Lisainformatsioon: Pearaamatupidaja koha võtsin vastu, et teoreetilisi teadmisi ka praktikas rakendada.
Tööd tegin väljaspool põhitöökoha täistööaega.

	
   	
  

OSKUSED

Keeled:
Emakeel: eesti
inglise – väga hea, soome - keskmine, vene - osaline
Arvutioskus: kõrge
Olen omandanud sügavad teadmised erinevatest ERP ja finantsarvestuse süsteemidest nende
müügitoetusest valmislahenduste üleandmiseni (sh vajaduste selgitamine, projektijuhtimine,
juurutamine, ka koodi kirjutamine). Kuna saan protsessis toetuda enda praktilistele raamatupidamise ja
finantsarvestuse kogemustele, siis koostöös tellijaga suhtleme samades kategooriates. Lisaks on
teadmised varude ja personaliarvestusest ning riigi eelarvestamisest ja raamatupidamisest.

MUU

HUVID
OOTUSED
TULEVASELE
TÖÖLE

Mõne CAD-programmi pikaajaline lihtsama taseme kasutusoskus (Rhino3D, SketchUp)
Tugevad küljed:
Lojaalne, kohusetundlik, julge, aus, enesekindel, sõltumatu, võimalikult punktuaalne, pidevalt arenev.
Lisaks esinemisoskus auditooriumi ees, koolitamisoskus.
Muud oskused:
-Olen sooloprojektina edukalt läbi viinud riigihanke täitmise
-Korteriühistu asutaja ja juhina olen varasemalt 6 aasta jooksul viinud läbi mahukaid
renoveerimisprojekte
-Panustan vabatahtlikuna Eesti merenduse arendamisse juba ligi 20 aastat
Purjetamine, reisimine, tehnika, innovatiivsed projektid, rahvusköögid
Sobiv tööaeg: Täistööaeg, osaline tööaeg, projektitöö
Asukoht: Eesti (+välislähetused)
Võimalik tööleasumise aeg: Kokkuleppel

