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Amet Vastutusala Meeldis Saavutus 

Kooliteatri 

näitleja 

Esineda põnevalt, mängida kaasa, 

panustada näidendi vägevamaks 

muutmiseks. 

Laval olla, energiat tõsta, 

esineda. 

Esikohad maakondlikul tasandil, 

parim meesnäitleja. 

Väljendusoskus esinemisel 

etleja Esitada luuletus veenvalt, 

värvikalt ja terviklikult 

Keelenüanssidega mängimine, 

mälu treenimine, hirmude 

ületamine ja võitmine 

Esikohad maakondlikel 

võistlustel, kõrge tunnustus. Kõne 

väljendusoskus. 

helitehnik Helitehnika töötaks, heli oleks 

paigas ja inimeste meeleolu hea 

Tehniliselt toimiv sündmus, 

inimeste nauding protsessist, 

esinejatelt õppimine 

Hulganisti hästi õnnestunud 

sündmusi. Tehniline taiplikkus. 

DJ Hoida programm aktiivne – 

inimesed tantsupõrandal ja 

energia üleval, interaktiivne 

reageerimine 

Muusika miksimine (esteetiline 

nauding õnnestumisest), inimeste 

käivitamine ja suunamine. 

Hulganisti vägevaid pidusid. 

Julgus suure rahva ette minna. 

Raadios saate juhtimine. 

Veebidisainer, 

graafiline 

disainer 

Ilusa ja funktsionaalse disaini 

loomine, mis pakub külastajale 

visuaalset naudingut ning lihtsust 

olulise info üles leidmisel. 

Detailide harmoonia, sammhaaval 

suure loomine, positiivne 

tagasiside 

Kaunid veebilehed, esteetilise 

meele kujunemine. 

Veebiarendaja Dünaamilise veebilehe loomine, 

arendamine ja haldamine. 

Tehniliste võimaluste 

rakendamine, detailidest terviku 

loomine. 

Oskus luua häid veebilehti. 

Tehnika rentija Helitehnika välja rentimine, 

logistika, lepingute korraldamine 

ning tehnilise toe pakkumine koos 

kiire väljaõppega. 

Passiivne tulu, kasumlik ost-

müük, cash-flow 

Palju lõbusaid sündmusi. Äri 

tegemise põhimõtted. 

Õhtujuht, 

pulmaisa 

Meeleolul üleval hoidmine, 

põneva programmi loomine ja 

läbiviimine 

Nalja viskamine, mõnusa 

õhkkonna ja usalduse loomine. 

Meenutamist väärt sündmused. 

Julgus inimesi kaasata ja 

vaimukalt õhtut juhtida. 

tantsija Grupiga harmoonias tegutsemine, 

show tegemine. 

Nauding liikumisest ja keha 

tunnetamisest. 

Keha oskuslikum valdamine 

Tehnoloogia 

konsultant 

Tehniliste lahenduste loomine, 

tutvustamine ja trouble-

shootimine. 

Endale põnevate asjade uurimine 

ja teadmiste jagamine. Inimeste 

abistamine. 

Oskus veebipõhiselt 

kliendikeskselt suhelda. Raskete 

tehniliste asjade lihtsustamine. 

filmimees Sisuka ja vaimuka filmi loomine, 

mida on nauding vaadata. 

Visuaalne loo rääkimine. 

Meeskonnaga tegutsemine. 

Oskus visualiseerida sündmusi 

läbi ning luua video-lugu 

Maakaubamaja 

arendusjuht 

Äriettevõtte protsesside kasumlik 

ja osapooltele head väärtust loov 

juhtimine 

Lahenduste leidmine 

probleemidele, ootamatustega 

toimetulek. 

Edukas üleminek. Meeskonna 

juhtimine, finantside valdamine. 

tudeng Tarkuse ammutamine parimal 

võimalikul moel ning õigete 

otsuste tegemine ja õpitu 

rakendamine. 

Uue teadmuse saamine, 

kursakaaslastega suhtlemine, 

ühiste ettevõtmiste tegemine. 

Õpioskuste kujundamine, 

kontaktvõrgustiku saamine. 

Sündmuste 

korraldaja 

Osalejatele põneva sündmuse 

korraldamine ja meeskonnatöö 

käimas hoidmine. 

Vägevate asjade korda saatmine, 

ühine tegutsemine, turunduse 

tegemine. 

Oskus korraldada sündmusi ja 

juhtida projektimeeskonda. 

Mentorlus-

direktor 

Mentorluspõhimõtete levitamine 

kojas mentorluse käivitamiseks. 

Mentorluse kontseptsioon, selle 

võimalused. 

Mentorlusteadlikkuse kasv 

TI direktor Koolitajate väljaõppe 

korraldamine ja arengu 

toetamine. 

Koolitajate nõustamine, uute 

treenerite kaasamine 

Oskus koordineerida 85 

treeneriga kogukonna arengut. 

Koolitaja Inspireerivate kursuste loomine 

ja läbiviimine 

Loodud energia ja nauding 

arenguprotsessist. 

Oskus efektiivselt arendada 

inimesi gruppides. 

JCI Toomemäe 

VP Individual 

Kodalaste isikliku arengu 

toetamine 

Personaalne suhtlemine 

inimestega. 

Kuidas taaselustada soiku jäänud 

osakonda. 

Õpetaja Ettevõtluskursuse edukas 

vedamine keskkoolis. 

Meelepärase teema õpetamine, 

noortes muutuste tekitamine. 

Suurema grupi valdamine, 

õpimotivatsiooni kujundamine. 

Ettevõtja Äriettevõtte käivitamine ja 

arendamine. 

Enda aja ja tegude peremees, 

palju valikuvõimalusi. 

Tulemuste eest vastutamine, 

terviklik mõtlemine ja paljude 

rollide läbi proovimine. 

Sündmuste ja 

konverentside 

moderaator 

Päeva haldamine, põnevuse ja 

energia üleval hoidmine ning 

huvitavamaks muutmine. 

Sisuka arutelu tekitamine ja 

ideede saamine. 

Mõtterännaku juhtimine, paindlik 

ja kiire improviseerimisoskus 
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