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Haridus
Tartu Ülikool, ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimine, MBA (2013)
●

Õpin hetkel

Tallinna Tehnikakõrgkool, tehnomaterjalid ja turundus, rakenduskõrgharidus (2010)
●

Diplomitöö teemal “Kvaliteedijuhtimissüsteemide rakenduste analüüs Eesti
tootmisettevõtetes”

Kanepi Gümnaasium, keskharidus (1997)
●

Reaalkallakuga. Lisatunnid tehnikaaladel (auto- ja traktoriõpe).

Töökogemus
Juhatuse liige, osanik (04.2007 – … )
TJ Süsteemiarendus OÜ
Töö kirjeldus: Ettevõtte käivitamine. Strateegiline planeerimine, raamatupidamine,
finantsplaneerimine. Ettevõtete timmitud tootmise nõustamine ja timmitud tootmise koolituste
välja töötamine ning läbi viimine. IT arendusprojektides osalemine. Autotööstuse
kvaliteedikontrolli mõõterakiste projekteerimine.

Arendusjuht (09.2005 – … )
Promens AS
(endine Polimoon AS)
Töö kirjeldus: Ettevõtte juhtimissüsteemide ja tootmise optimeerimise süsteemide arendus.
Ettevõtte juhtimisprotsesside arendus. Juhtkonna ning töötajate nõustamine ja koolitamine
parenduse valdkondades. Parendusprojektide ja parendusmetoodikate juurutamine. Tootmise
ületoomisprojektide juhtimine teistest grupi ettevõtetest tootmise ületoomisel.

Koosteosakonna juhataja (01.2003 – 09.2005)
Polimoon AS
Töö kirjeldus: Koosteosakonna tootmise planeerimine, tööde järelvalve ja optimeerimine.
Töötajate tööaja ja palkade arvestus. Tootmise ületoomisprojektide juhtimine teistest grupi
ettevõtetest tootmise ületoomisel. Ettevõtte IT tugiisikuks olemine. Survevalutootmise
planeerimine ja järelvalve.

Tootmistööline. Meister. Koosteosakonna juhataja (02.2000 – 01.2003)
Tarkon AS
Töö kirjeldus: Töö organiseerimine elektroonika- ja peenmehaanika koostetöid teostavas
tootmisettevõttes. Juhtisin umbes 60 töötajast koosnevat koosteosakonda. Pidasin tööaja- ja
palgaarvestust, planeerisin tootmist, tegelesin kvaliteediprobleemide ja uute tehnoloogiate
juurutamisega.

Ajateenija. Kompaniiveebli abi (01.1999 – 01.2000)
Kaitseväe Lahingukool
Ülesannete kirjeldus: Läbisin kohustusliku aastase ajateenistuse. 8 kuud ajateenistusest olin
kompaniiveebli abi. Reaalselt organiseerisin õppurite majandusalaseid tegevusi
nädalavahetustel ja olin varustuselaos laohoidja. Aitasin läbi viia tugitegevusi väliõppustel
õppuritele.

Ehitustööline (01.1998 – 01.1999)
Saverna Ehitus OÜ
Töö kirjeldus: Üldehitustööd, vundamendiplokkide valamine, saematerjali töötlemine,
maalritööd.

Täiendkoolitus
2012 (2 päeva) Oliver Wight International (Dave Manning) – Integreeritud äriplaneerimise
ja S&OP koolitus
2011 (1 päev) Äripäeva koolituskeskus – Viis oskust, mis aitavad teil teised endaka kaasa
tõmmata
2011 (1 päev) TKM Consulting – Väärtusahela kaardistamise koolitus
2010 (3 päeva) KCTS – Visuaalse juhtimise ja visuaalse tootmise koolitus
2010 (1 päev) Juunika koolitus – Töötervishoiu ja tööohutusalane väljaõppekursus
2010 (okt-nov, 15 tundi) Kaido Kubri – Müügimehe kuldvara intensiivkursus
2010 (4,5 EAP) Tartu Ülikool, kaugkoolitus – Eraisikute finantsplaneerimine

2010 (5 päeva) KCTS – Fookusseeritud parendusprojektide läbiviimise pädevus. Kaizen,
AM/PM, 5S, SMED
2010 (5 päeva) KCTS – Timmitud tootmise koolitaja pädevuskoolitus
2009 (2 päeva) Internetirevolutsioon OÜ – Internetiturunduse koolitus
2008 (5 päeva) Promens AS – Timmitud tootmise meetodite koolitus. Parendustööriistad
Kaizen, 5S, SMED
2007 (2 päeva) Meeskonna koolitus – Meeskonna koostöökoolitus
2005 (2 päeva) Audentes Ariko – Meeskonna efektiivne juhtimine
2004 (3 päeva) Medicover – Töötervishoiu ja tööohutusalane väljaõppekursus
2003 (30 päeva) Polimoon Group - Volvo Truck, Scania ja Saab sõiduautode plastmassist
interjööridetailide koostamine
2003 (1 päev) Tamrex Ohutuse AS - Tuleohutusalane täiendõppe kursus
2002 (30 päeva) Hallberg-Sekrom Fabriks AB, Wiking AB – Keeruliste kaablikomplektide
koostamine
2001 (3 päeva) Tartu Tööstustehnikum – Keskastmejuhtide koolitus. Probleemide
lahendamine

Oskused
●

Eesti keel - emakeel

●

Inglise keel - mõistmine suurepärane, rääkimine suurepärane, kirjutamine suurepärane

●

Vene keel - mõistmine algtase, rääkimine algtase, kirjutamine algtase

●

Olen tegelenud PHP, MySQL rakenduste programmeerimisega aastast 2002

●

Tootmise- ja kvaliteedijuhtimise tarkvara välja töötamine ja arendus

●

Koolitusoskus – läbi viinud üle 90 koolituse erineva tasandi töötajatele ettevõttes

●

Koolituste välja töötamine, koolituskavade välja töötamine

●

Töötajate mentorlus, ettevõtte strateegiline arendamine, meeskondade juhtimine,
koosolekute juhtimine, siseauditite meeskondade juhtimine, juhtimiskvaliteedi
parendamine

●

Kuni 5 milj. Euro suuruste tootmisprojektide juurutamise juhtimine ja
koordineerimine

●

Lean (timmitud tootmise) tehnikad:
○ Kaizen probleemilahendustehnika
○ 5S (6S) (töökoha korrashoid)
○ SMED (vormivahetus minutiga)
○ VSM (väärtusahela kaardistamine)
○ Visuaalne juhtimine
○ MUDA (raiskamine) vähendamine

○

●

Kvaliteediparendustehnikad (5WHY, Ishikawa diagramm, Pareto
analüüs, SPC statistiline protsessikontroll)

Arvutitarkvara - MS Word, MS Excel+macrod, MS PowerPoint, MS Access
suurepärasel tasemel

●

Raamatupidamise baasoskused ja väikeettevõtte raamatupidamise kogemus
(bilansist aastaaruande koostamiseni)

●

Oman A,B,C kategooria autojuhilube, alates 1997. a

Lisainfo
●

Sport: saalihoki, jalgrattasport, mäesuusatamine, seiklussport, orienteerumine, jooks

●

Hobid: psühholoogia-, neuroloogia- ja filosoofiaalane kirjandus,
motivatsiooniteooriate uurimine, eraisikute finantsplaneerimine, ettevõtlusalane
enesetäiendamine, lauamängude mängimine, lugemine, finantsplaneerimise alane
blogimine, seltskonnatants

●

Projektid:
○
○

Eraisikute finantsplaneerimise keskkonna Rahakooli asutaja
(www.rahakool.ee)
Aktsiaportfelli jälgimiskeskkond (finabi.rahakool.ee)

