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1. Meelespea CV kirjutamisel 

 

Elulookirjeldus ehk CV on tabelformaadis lühike ülevaade Teie elukäigust. CV-sse 

kantakse klassikaliselt kontaktandmed, andmed hariduse kohta, andmed töökogemuse 

kohta ning muud oskused ja andmed (hobid, isikuomadused, keelteoskus, arvutioskus 

jne). Tasub lisada ka soovitajad koos nende kontaktandmetega. 

Püüdke hoida CV struktureeritud ja sektsioonides. Eraldage pealkirjad selgelt! 

Kui koostate CV-d arvutis, kasuta lihtsaid, kergesti loetavaid kirju (nt. Times New Roman, 

Arial), põhitekstis 12-punktist kirja, pealkiri kirjuta mitte suurem kui 16 punkti. 

CV pikkus peaks olema 1-2 A4 

Pilt ja isiklik 

- Kasutage formaalset viisakat passipildi formaadis fotot. Foto lisamine pole kohustuslik, 

selle olemasolu võib kas Teie kasuks rääkida või eelarvamusi tekitada. 

- Lisage korrektsed kontaktandmed. Kasuta nimelist e-posti aadressi, mitte 

mommik@mail.ee. 

- Perekonnaseisu märkimine pole kohustuslik. 

Haridus 

- Kirjutage kronoloogilises järjestuses, kõige hilisem kõige üleval. 

- Eraldi pole mõtet välja tuua algkooli või hariduskäigu neid etappe, mis tööandjale mingit 

sisulist infot ei anna. 

- Piisab kui kirjutate algus ja lõpuaasta. Kui õppimine on pooleli, jätke lõpuaasta tühjaks. 

Täiendkoolitus 

- Pange kirja kõik koolitused ja kursused, mis on uue töökohaga seotud. 

Töökogemus 

- Kirjutage kronoloogilises järjestuses. 

- Kindlasti märkige ära tööandja, ametikoht ja töö sisu. Ärge unustage kirjutada saavutusi 

töökohal. 

mailto:mommik@mail.ee


 

Keeled 

- Kirjutage oskustaseme järjekorras. 

- Märkige ära, palju on kogemust ja palju kasutanud (Hea, keskmine, halb ainuüksi ei ütle 

midagi, kuna inimesed mõistava "head" erinevalt). 

Täiendav info ja huvialad 

- Paari sõnaga enda positiivsete ja negatiivsete külgede kirjutamine annab Teist parema 

ülevaate. 

Soovitajad 

- Küsige kindlasti soovitajate nõusolekut ja märkige ära ka koostöövorm. Soovitajaks võib 

olla ka kolleeg, kursusejuhendaja või keegi, kes võiks kirjeldada Teie võimekust ning 

usaldusväärsust mõnes töösituatsioonis. 



CV näidis 

Curriculum Vitae 

Isikuandmed 

Nimi:   Minni Maasikas 

Sünniaeg:  21. veebruar 1965 

Aadress:  Kaseoksa 25, Muraka küla, Läänemaa 11111 

E-post:  minni.maasikas@koduleht.ee 

Telefon:  5000 0000 

Emakeel:  eesti 

Perekonnaseis: vallaline 

Haridustase:  kõrgharidus 

 

Hariduskäik 

1990 - 1995  Meie Ülikool, Majandusteaduskond, bakalaureuseõpe 

eriala: raamatupidamine 

bakalaureusetöö teema „Raamatupidaja rollid“ 

  

1972 – 1984   Muraka Gümnaasium 

 

Täiendkoolitus 

2000 – 2002  Inglise keel edasijõudnutele, Meie Keeled OÜ 

mai 2008  Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük, Muraka Koolitused OÜ 

 

Teenistuskäik 

09.1990 - …  Raamatupidamise OÜ 

Amet:   raamatupidaja abi 

Ettevõtte tegevusala:  firmadele raamatupidamisteenuse osutamine 

Tööülesanded: raamatupidajate assisteerimine, uute klientide leidmine, 
olemasoleva kliendibaasi haldamine 

07.1984 – 08.1990 Muraka Kauplus 

Amet:   müüja 

Ettevõtte tegevusala: toidukaupade müümine 

 



Tööülesanded: klientide teenindamine, kaupade väljapanek ja müük 

Saavutused:  kuu parima klienditeenindaja tiitli võitmine    

 

Võõrkeelteoskus  

Eesti keel  Emakeel 

Inglise keel   Kõnes keskmine, kirjas keskmine 

Vene keel Kõnes hea, kirjas keskmine. Suhtlesin eelmisel töökohal klientidega 
igapäevaselt 

 

Arvutioskus 

Algtase:  PhotoShop 

Keskmine tase: MS Excel, Adobe Acrobat 

Spetsialisti tase: MS Word, MS Outlook, MS Power Point 

 

Autojuhiload  B-kategooria (alates 2000) 

 

Kuuluvus ühendustesse 

Verekeskus  doonor 

 

Lisainfo 

Tugevad küljed: hea suhtlemisoskus, kiire õppimisvõime, hea pingetaluvus, 
kohusetundlikkus, ettevõtlikkus 

Nõrgad küljed: ebapiisav vene keele oskus 

Huvialad:  muusika, fotograafia, maalimine 

 

Soovitaja 

Anna Anders  Raamatupidamise OÜ, pearaamatupidaja, 5123456 

………………………….. 

(allkiri) 

11.10.2010 



2. Kaaskiri 

 

Kaaskirja eesmärk on viisakas pöördumine tööandja poole lühikese, kuid arvestatava 

põhjendusega, miks Te soovite kandideerida vabale töökohale. Kaaskirja pikkus ei peaks 

olema üle poole lehekülje ning see võiks sisaldada: 

 Teie nimi ja kontaktandmed  

 Adresseering kuulutuses väljatoodud inimesele (kes vastutab konkursi eest) ja 

firmale  

 Kuulutusele vastates selle allikas (nt ajaleht, internetilehekülje aadress ja kuupäev) 

ning missugusele ametikohale kandideerite  

 Lühike ja müüv enesetutvustus, mis annaks tõuke teie CV-d edasi lugeda  

 Põhjus, miks soovite kandideerida  

 Lugupidamisavaldus ning kindlasti allkiri 

 

Kaaskirja koostamise põhimõtted 

Kaaskirja võib mõtteliselt jagada kolmeks osaks: 

1. Sissejuhatus. Mis on pöördumise põhjus, üldine informatsioon. Siin tooge välja, millisele 

ametikohale kandideerite ja millisest allikast leidsite vastava info. 

2. Miks sobite antud ametikohale? Põhjendage, miks just Teie olete sel töökohal parim. 

Kirjeldage siin oma oskusi, varasemaid saavutusi – püüdke veenda tööandjat, et olete 

sobiv kandidaat. 

3. Kokkuvõte. Millised dokumendid on kaaskirjale lisatud ja kuidas teiega ühendust saab.  

Enne kokkuvõtvat lõiku jätke pisut tühja ruumi. Märkige, et kaaskirjale on lisatud ka teie 

CV. Võite üles näidata initsiatiivi võimalikuks tööintervjuuks. Paluge lahkelt endaga 

ühendust võtta ning lisaga oma nimi ja allkiri. 



Kaaskirja näidis 

 

Pr Evald Mark 
Personalijuht 
AS Meie Kodu 
"Tootmisdirektor"  

Ene Kallis 
Sinine 8-12, Tallinn 12345 

tel 5000 0000 
22. märts 2010 

 

Soovin kandideerida Teie poolt välja kuulutatud konkursil AS Meie Kodu tootmisdirektori 

leidmiseks.  

Usun, et töötamine Teie ettevõtte tootmisdirektorina võimaldab mul rakendada oma 

eelnevaid tootmisalaseid teadmisi ja kogemusi ning pakub mulle väljakutset ning 

eneseteostusvõimalust uues valdkonnas.  

Olen töötanud tootmises 10 aastat tootmisdirektori abina, tootmisjuhina ja 

tootmisdirektorina. Praegusel ametikohal on minu tööülesandeks toomisprotsessi 

planeerimine, organiseerimine ja toodangu kvaliteedi ja õigeaegse valmimise eest 

vastutamine. Oma tööalase saavutusena praegusel ametikohal võin märkida toodangu 

efektiivsuse tõusu ning praagi vähenemist 20 %.   

Oman majandusalast kõrgharidust ning magistrikraadi tootmise planeerimises. Olen 

täiendanud end mitmetel tootmis- ja juhtimisalastel kursustel.   

Minu palgasooviks on 20 000 krooni (bruto) kuus.  

Olen valmis vastama Teie küsimustele Teile sobival ajal. 

Lugupidamisega,  

Ene Kallis 

Lisatud CV 2-l lehel  



3. Motivatsioonikiri 

 

Motivatsioonikiri on kandideerimisel CV-le asendamatuks lisaväärtuseks. Selle peamiseks 

ülesandeks on vastata potentsiaalse tööandja küsimusele: "Miks ma peaksin värbama just 

selle inimese? 

Motivatsioonikiri tõmbab tööandja pilku siis, kui see on stiililt tagasihoidlik ning ütleb vaid 

kõige olulisema – kui suur on kandidaadi huvi ning mille pärast ollakse teistest parim. 

Kuidas koostada? 

 Nii nagu tavaline kiri, peab motivatsioonikiri olema adresseeritud konkreetsele 

inimesele või firmale.  

 Kiri peab olema vormistatud sarnaselt klassikalisele ärikirjale, kus saatja 

kontaktandmed paiknevad kirja ülemises paremas nurgas. 

 Motivatsioonikiri ei tohi olla liiga pikk – maksimaalselt A4, 200 - 250 tähemärki oleks 

piisav. Trükitähti ei soovitata kasutada. 

 Kiri tuleks üles ehitada lõikude kaupa, millest esimene peaks sisaldama üldist 

informatsiooni ja pöördumise põhjust. 

 Kui vastate konkreetsele pakkumisele, tuleks märkida, missugusele kohale 

kandideerite ning mis on pakkumise allikas (nt. “Postimees” …. kuupäevast)  

 Teine lõik peaks kirjeldama haridust, oskusi ja varasemaid saavutusi, tõestamaks Teie 

sobivust kandideerijana. 

Selleks lugege hoolikalt nõudmisi, mis on pakkumises esitatud ja seejärel "ehitage 

üles" enda kompetentside kirjeldus. Lihtsalt loetelust pole kasu - tõestage selgitustega, 

et see nii ka on. 

Alustage kogemustest ja näidake, kuidas oled neist õppinud ning seeläbi oma karjääri 

teadlikult planeerinud. 

Näidake, et olete kreatiivne, initsiatiivikas persoon, kes on kõrge õppimisvõime ja 

suurepäraste oskustega. 

Kokkuvõttes peaks see lõik vastama küsimusele: "Miks Te sobite sellele 

ametikohale?".  

 Kolmas lõik on võtmeosa kogu motivatsioonikirjast. Teil tuleb põhjenda, miks olete 

huvitatud sellest väljakutsest ja mida uus töökoht Teile annaks. Milliseid kogemusi, 

oskusi see Teis arendaks ja kuidas see Teie kui spetsialisti väärtust tõstaks. 



Selle lõiguga tuleb jätta mulje, et suudate oma tööga panustada ettevõttesse 

lisaväärtust, saades sellest ka ise rahuldust.  

 Kolmanda ja kokkuvõtva neljanda lõigu vahele jätke pisut tühja ruumi. Kokkuvõttes 

märkige, et motivatsioonikirjale on lisatud ka Teie CV, mis võiks tööandjale huvi 

pakkuda. 

Lisaks võiksite üles näidata initsiatiivi võimalikuks tööintervjuuks.  

Paluge endaga sellel teemal lahkelt ühendust võtta ning lõppu lisage kuupäev, oma 

nimi ja allkiri. 



Motivatsioonikirja näidis 

 

Nelli Naaskel 
Sinine 1-2, Tallinn 77000 

Telefon: 5555 5555 

12. oktoober 2010 

 

Lugupeetud Personalijuht 

 

Soovin kandideerida AS Leia Tööd vahendusel välja kuulutatud konkursil müügisekretäri 

leidmiseks. Tööpakkumise leidsin AS Leia tööd kodulehelt. 

Olen lõpetanud Kausi Keskkooli, seejärel Ekstra Sekretäridekooli sekretäritöö erialal. 

Õpingute käigus olen omandanud sekretäritööks vajalikud teadmised ja oskused. 

Praktilise poole pealt tooksin esile töökogemuse OÜ Kodukaubad, kus olen töötanud 

nüüdseks 5 aastat müügisekretärina. Minu ülesanneteks on suhtlemine klientidega, 

hinnapakkumiste koostamine, tellimuste kinnitamine, valmiskauba saatmine (transpordi 

organiseerimine, vajalike dokumentide koostamine), müügiarvete koostamine, müügijuhi 

assisteerimine (müügistatistikad, analüüsid ja inventuurid). 

Huvitavaks väljakutseks on olnud majandustarkvara Navision juurutusprotsessist 

osavõtmine, kus minu ülesandeks oli müügiprotsessis vajalike etappide väljatöötamine. 

Oma müügi ja –juhtimisvaldkonna oskuste ja teadmiste täiendamiseks olen osalenud 

erinevatel koolitustel. 

Leian, et Teie poolt pakutav müügisekretäri ametikoht on mulle uueks ja huvitavaks 

väljakutseks. 

Lisan kirjale ka oma CV. 

 

Lugupidamisega 

Nelli Naaskel 


