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Anneli Hea arutlemisvõimega, iseseisva mõtlemisega. Pigem 

tagasihoidlik,vajab kohanemisaega, siis avaneb. Kui räägib, siis täpse 

ja hea eneseväljendusoskusega. Suhtumises töösse kohusetundlik, on 

aus, täpne ja põhjalik. Meeskonnas hea kuulaja, abivalmis, arvestab 

väga kaaslastega. Arendamist vajaks arvutioskus,aktiivse tööotsimise 

oskused. Töölerakendumist piiravateks asjaoludeks võivad olla isikliku 

transpordi puudumine, töökohtade kaugus elukohast. Kutsesuundmuses 

sobivad praktilist tegevust võimaldavad tööd, teenindus. Soovib minna 

arvutikoolitusele. 

Ester  Väga avatud ja aktiivne, hooliv, südamlik, abivalmis ja hea suhtleja. 

Töössesuhtumiselt põhjalik, väga kohusetundlik, põhjalik, energiline, 

positiivne, annab endast maksimumi. Hea analüüsivõime ja loogilise 

mõtlemisega ning selge eneseväljendusoskusega. Empaatiline 

rühmaliikmete kaasaja, toetaja. Arendamist vajaks aktiivse tööotsimise 

oskused, julgus tööd otsida. Samuti arvutiprogrammide valdamine, mis 

on kasutuses sekretäritöös. Kutsesuundumuses sobivad tööd, mis on 

seotud suhtlemise ja teiste toetamisega, samas meeldib näha oma töö 

tulemust, ehk ka praktilisemat laadi tööd. Motivatsioon rakendumiseks 

kõrge. Piiranguks sobiva töö olemasolu elukohas. Soovib minna 

arvutiõppe kursusele. 

Ingrid Suhtlemisaldis, rõõmsameelse ellusuhtumisega, usaldusväärne, sõbralik 

ja hooliv kaaslaste suhtes. Hea kuulamis- ja arutlemisoskusega, 

kaaslastega suhtlemisel heatahtlik, abivalmis ja väga tolerantne, 

saavutab inimestega kiiresti hea kontakti. Töösse ja tegevustesse, mida 

läbi viib, suhtub vastutustundlikult, põhjalikult, korrektselt. Arendamist 

vajaks aktiivse tööotsinguga seotud teadmised, oskused, 

karjääriplaneerimisoskused, arvutioskus, inglise keele oskus. 

Kutsesuundumuses sobivad aktiivset suhtlemist, iseseisvust 

võimaldavad, paindlikkust ja loovust nõudvad tööd, samuti praktilised 

tööd. Piiranguks töölerakendumisel on elukoha kaugus 

töövõimalustest, soovitud profiiliga töö puudumine elukohas, 

elukaaslase toetuse puudumine, vähene töökogemus. Soovib ennast 

edaspidi täiendada klaasikunsti valdkonnas. 

Leili Tagasihoidlik, isikupärase mõtlemis- ja suhtlemislaadiga. Vajab 

kaaslastega kohanemiseks aega ja toetavat keskkonda. Sõbralik, 

abivalmis, positiivne, tasakaalukas. Töösse suhtub põhjalikult, ei 

meeldi kiirustamine, pealiskaudsus, on kohusetundlik. Arendamist 

vajaksid edaspidi ettevõtlusalased oskused. Kutsesuundumuses on 

sobivamad praktilised tööd, suhtlemise ja abistamisega seotud tööd. 

Piiranguks võib olla arvutioskus, keeled, varasema töökogemuse 

puudumine erinevates tegevusvaldkondades, tervis. Soovib läbida 

massaažikoolitust.  



Maire Väga sõbralik, abivalmis, avatud ja soe suhtleja. Hea analüüsivõimega, 

suurte teadmistega elust, poliitikast, loodusest. Pigem tagasihoidlik. 

Töössesuhtumiselt ääretult kohusetundlik, täpne, tõsine, loominguline.  

Meeskonnas teistega arvestav, salliv, abivalmis, soe suhtleja, vajab 

juhendamist ja toetamist.  Arendamist vajaksid karjääriplaneerimise 

oskused, aktiivse tööotsimise oskused, arvutioskus.Kutsesuundumuselt 

sobivad kunsti, looduse, taimekasvatusega seonduvad tööd. Piiranguks 

rakendumisel võib osutuda tervis- südamega probleemid, jalad 

transpordivõimaluse puudumine, kuna elukoht asub maapiirkonnas.   

Halvor  Väga avatud suhtleja, omab ja avaldab julgelt oma arvamust ning 

töötab meeskonnas aktiivselt kaasa. Väga selge ja hea 

eneseväljendusoskusega, suhtlemisjulge, väga hea huumorimeelega. 

Omab aktiivset iseseisvat analüüsi- ja mõtlemisvõimet, erinevaid 

töökogemusi. Meeskonnas soe ja sõbralik, teistega arvestav. 

Töössesuhtumisel väga kohusetundlik, täpne, aus, omab pikaajalist 

töökogemust teedeehituses keskastme juhina. Kutsesuundumuselt 

sobivad suhtlemist võimaldavad alad, juhtimine, KOV-s või 

ehitusfirmas, teedeehituses. Arendamist vajaks keeleoskus. Täiendõpet 

sooviks logistika, turunduse alal. 

Harri Väga sõbralik ja sooja suhtlemisega, aus, kaaslaste suhtes abivalmis ja 

heatahtlik. Meeskonnas positiivne ja toetav kaaslane, hea kuulaja. 

Kohusetundlik ja põhjalik, loominguline. Omab suurt töökogemust 

sotsiaalvaldkonnas. Kutsesuundumuses on sobivamad inimeste 

hooldamise, toetamise ja suhtlemisega seonduvad tööd.  

Töölerakendumise huvi ja motivatsioon  kõrge. Soovib täiendada 

arvutioskust.  

Ingrid  Suhtlemisel pigem tagasihoidlik, aga väga sõbralik ja abivalmis 

meeskonnaliige. Tööklubis osalemisse suhtus vastutustundlikult, oli 

kohusetundlik ja täpne. Tõenäoliselt on rakendumisel tegu tubli 

töötajaga, kes tööülesannetesse suhtub põhjalikult. Kutsesuundmuseks 

puhastusteenindus, kaubandus, praktilised tegevusalad. 

Leili Pigem tagasihoidlik, aus, viisakas, rõõmsameelne, kohusetundlik, 

teistega arvestv, sõbralik, avatud. Meeskonnas vastutustundlik, 

usaldusväärne, abivalmis, väga heatahtlik. Ülesannetesse suhtub 

kohusetundlikult, täidab need tähtajaks ja korralikult. 

Kutsesuundumuses on sobib inimestega töö, klienditeenindus. 

Piiranguks töö leidmisel võivad olla autojuhilubade puudumine, 

aktiivsete tööotsimisoskuste vähesus. Soovib läbida klienditeenindajate 

koolituse.  

Malle Vaikne, tagasihoidlik, sõbralik, rahulik, kannatlik. Pigem on teiste 

kuulaja, kui aktiivne vestlustes osaleja, samas küsimustele vastab 

läbimõeldult, põhjalikult. Vajab kaaslastega kohanemiseks aega. 

Sõbralik, abivalmis. Töösse suhtub kohusetundlikult. 



Kutsesuundumuses on sobivamad andmete ja arvudega tööd, käsitööga 

seonduvad alad, klienditeenindus. Kutsesuundumuses sobib praktilist 

tegevust, konkreetset kompetentsi eeldavad ametid, pigem teeb tööd, 

kui et pikalt räägib sellest. Piiranguks võib osutuda sobivate 

töövõimaluste vähesus elukohas, ei sobi öötöö, vähene töökogemus 

soovitud alal. 

Margus  Sõbralik suhtleja. Kahjuks osales tööklubis väga vähe kordi, et midagi 

põhjalikumalt öelda.  

Toomas Heatahtlik, abivalmis, kohusetundlik, viisakas, täpne. Kutseuundmuselt 

sobivad mitmekesisust, praktilist tegevust nõudvad alad, eriti 

ehitusvaldkond. Omab töökogemust ehitusvaldkonnas. Piiranguks võib 

osutuda transpordi puudumine, töökoha kaugus elukohast.  

Peeter  Vaikne ja tagasihoidlik, passiivne. Kahjuks katkestas tööklubis 

osalemise üsna alguses, sestap ei oska midagi põhjalikumalt lisada. 
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