Kairi Oja - 2008467
Isikuandmed
Nimi:

Kairi Oja

Vanus:

43

Sünniaeg:

12. august 1973

Sugu:

Naine

Lapsed:

1 0 aastat

Aadress:

Tallinn, Harjumaa, Eesti

E-post:
Skype:
Lingid:

kairi.oja
www.freelancewriting.eu

Kontakttelefon:

+ 372 56 886 286

Haridustase:

Kõrgharidus (bakalaureus)

Töösuhe hetkel:

Töötamine FIE/OÜ-na

CV uuendamise kuupäev:

17. mai 2017

Tutvustus ja eesmärgid
Oman pikaajalist töökogemust ajakirjanduse valdkonnas. Olen neljandat aastat iseendale tööandja, tehes igakuiselt
kaastöid erinevatele valdkondadele. Teise suunana olen alustamas motivatsiooniseminaride läbiviimisega, et hoida
kontakti õpitud eriala, psühholoogiaga.
Olen huvitatud uutest koostöösuhetest mõlemas kontekstis.
Keskharidus
Tallinna 4. Keskkool
Õpinguperiood:

1980 - 1991

Kõrgharidus
Audentes-Mainor Ülikool

Diplom

Põhieriala:

1998 - 2003, psühholoogia

Lisainformatsioon:

Diplomitöö kirjutatud teemal "Stressi mõjust töömotivatsioonile Tallinna linna
ametiasutuste näitel"

Töökogemus
03/2013 - Veel töötan
(4 aastat ja 2 kuud)
Töö sisu:

Lisainformatsioon:
09/2008 - Veel töötan
(8 aastat ja 8 kuud)
Töö sisu:

OÜ Freelancewriting

ajakirjanik

Olen kaasautor mitmetele erinevatele väljaannetele. Pikaajalisim koostööpartner
on Äripäev ja selle erinevad väljaanded, Eesti Päevaleht ning Maaleht. Samuti
mitmed ajakirjad, nagu Eesti Mets, Elukiri, Eesti Naine jt.
Olen võimeline kirjutama võrdlemisi variatiivsetel suundadel
AS Äripäev

kaasautor

artiklite kirjutamine kaasautorina erinevatele Äripäeva väljaannetele

Lisainformatsioon:
09/2012 - 02/2013 (5 kuud)
Töö sisu:
02/2010 - 05/2012
(2 aastat ja 3 kuud)
Töö sisu:
Lahkumise põhjus:
03/2009 - 02/2012
(2 aastat ja 11 kuud)
Töö sisu:

Saavutused: pikaajaline koostöösuhe, võimekus kirjutada võrdlemisi
variatiivsetel suundadel
OÜ Baltic Human Capital

värbamiskonsultant

Erinevate värbamisprojektide läbiviimine ettevõtte koostööpartneritele.
Recruitment Eesti OÜ

värbamiskonsultant

värbamisprotsessi läbiviimine klientettevõtetele, kliendisuhete haldus,
personaliotsingu teenuse aktiivne müük.
Soovisin jätkata tegutsemist individuaalsemalt ja veidi laiemas
valdkonnaskaalas.
MTÜ Üksikvanema Heaks

juhatuse liige

Minu poolt partneriga kahasse loodud nõustamisportaali arendamine ning
psühholoogiline nõustamine antud portaali vahendusel.
Antud portaal ning MTÜ on täies mahus üle antud SA-le Väärtustades Elu
02/2012.

Lisainformatsioon:

06/2005 - 12/2008
(3 aastat ja 6 kuud)

Saavutused: Portaali vahendusel nõustati paljusid üksikvanemaid juriidiliste
õiguste / toetuste osas ning osutati psühholoogilist tuge. Tänaseks on antud
portaal üle antud SA-le Väärtustades Elu ning nõustamisteenus on viidud uuele
ja laiemale tasandile.
OÜ Varumeesteenindus

Värbamiskonsultant personaliteenuseid
osutavas ettevõttes

Töö sisu:

Personalivaliku protsessi struktuuriline väljatöötamine ettevõttes,
valikuprotsesside läbiviimine vastavalt klientettevõtte vajadustele,
värbamisteenuse müük

Lahkumise põhjus:

Majanduslangusest tingitult töömahu vähenemine

Lisainformatsioon:

Saavutused: Värbamisteenuse väljaarendamine ettevõttes

02/2001 - 06/2005
(4 aastat ja 4 kuud)
Töö sisu:

04/1996 - 02/2001
(4 aastat ja 10 kuud)

Tallinna Ettevõtlusamet

personali vanemspetsialist

ametiasutuse personalialase dokumentatsiooni haldamine ning aruandlus,
koolituse koordineerimine ning -arvestus, töötervishoiualase dokumentatsiooni
korrashoid ning töötervishoiu üldine korraldamine asutuses, suhtlemine
Haigekassaga, ametnike teenistuslehtede haldamine, puhkustega seonduv
dokumentatsioon
AS METS & PUU

juhi abi

Töö sisu:

Firma juhatuse assisteerimine, tõlketööd, personalialaste aruannete koostamine
firma emaettevõttele Soomes

Lahkumise põhjus:

soov suunduda edasi ning võtta vastu pakutav väljakutse uuel ametikohal

09/1993 - 04/1996
(2 aastat ja 7 kuud)

AS MIMOX

sekretär-tõlk

Töö sisu:

traditsiooniline juhi abi töö, tõlkimine, kaubatellimuste koostamine ja edastamine

Lahkumise põhjus:

uue pakkumise vastuvõtmine konkursi läbimise tulemusel

Ootused tulevasele tööle

Sobiv tööaeg:

Projektipõhine / vabakutseline

Asukoht:

Harjumaa / Tallinn

Võimalik tööleasumise aeg:

Kokkuleppel

Palgasoovi lisainformatsioon:

Kokkuleppel

Keelteoskus
Emakeel:

eesti

inglise

Suhtlus: C1
väga hea

Lisainformatsioon:

Esitlus: C1
väga hea

Lugemine: C1
väga hea

Kuulamine: C1 Kirjutamine: C1
väga hea
väga hea

Lõviosa keeleoskusest omandatud keskkoolis (keelteklass) ning keeltekoolis (4
a.). Oman suurt suhtlemispraktikat ning tõlketöö kogemust.

Lisainformatsioon:

Suhtlus: B2 Esitlus: B2
Lugemine: C1 Kuulamine: C1 Kirjutamine: B2
hea
hea
väga hea
väga hea
hea
Soome keeles pikemaajalisem praktika töötades firmas AS Mets&Puu, kuivõrd
firma emaettevõte asus Soomes ning firma tegevjuhiga suhtlemine toimus
igapäevaselt soome keeles

vene

Suhtlus: C1
väga hea

soome

Esitlus: C1
väga hea

Lugemine: C1
väga hea

Kuulamine: C1 Kirjutamine: B1
väga hea
keskmine

Arvutioskus
Keskmine:

MS Excel, MS Word, Windows 9x / ME / XP

Spetsialist:

Adobe Page Mill

Isikuomadused
Isikuomadused:

Olen paindlik ja hea kohaneja, hea diplomaat ning läbirääkija. Mul on hea
analüütiline meel ja sotsiaalne närv. Olen loomult kõrge algatusvõimega.
Inimesed minu ümber räägivad, et mul on hea huumorimeel ja et ma suudan
anda ümbritsevaile positiivset energiat.

Tugevad küljed:

Pean tugevateks külgedeks: huumorimeel, positiivsus, energilisus, võõrkeeled,
verbaalne loovus, empaatia, veenvus

Arendamist vajavad küljed:

Kohati võin olla emotsionaalsem ja tajuda näiteks kriitilist tagasisidet
isiklikumana kui see tegelikult on. Ent enamasti saan sellest kiirelt aru ega
takerdu ühtegi olukorda liialt kauaks.

Huvialad ja harrastused:

Lugemine, rattamatkamine, muusika, teater, oma kodu ja aed
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