MENTORID

EVE VESKI, Talutoit OÜ
Olen pidanud ameteid kokast toitlustusjuhi ja koristajast
ettevõtte omanikuni. Viimased 10 aastat olen olnud elustiili
ettevõtja.
Käivitanud talutoodete poe ning kasvatanud selle kohvikpagarikojaks ja catering ettevõtteks.
Olen puhas praktik. Mulle meeldib ka täna, juhtides 7-10
liikmelist meeskonda, käed ise meie tegemistele külge
panna. Kuid olen loonud tiimi, kus saadakse suurepäraselt ka ilma
minuta hakkama.
Olles ise olnud mentii, tean kui oluline on mõne teise ettevõtja
hea sõna, väike näpunäide või uue vaatenurga andmine. Samuti
olen tohutult tänulik nende tutvuste ja võrgutiku eest, mis on tekkinud läbi
mentorklubi. Suurima rõõmuga jagan oma kogemusi, nägemusi ja kontakte.

ROBERT MÄGI, Solarflow OÜ
Olen töötanud üle 20 aasta mitmes Eesti ja Soome
suurettevõttes erinevatel ametipostidel. Hariduselt ja
hingelt olen elektriinsener. Viimased 9 aastat on minu
südameasjaks taastuvenergia lahenduste väljatöötamine
ja populariseerimine. Igapäevaselt juhin oma
inseneribürood ning teen inseneri arendustööd. Pean väga
lugu elukestvast õppest.
Olles ise hea suhtleja, oskan teisi kuulata. Lai silmaring,
õppimishuvi ning rikas elukogemuste pagas, hea stressitaluvus ning oskus leida probleemile
lahendus, on kõik see, mida soovin mentorina edasi anda. Olen veendumusel, et ettevõtlus on
edasiviiv jõud, mis arendab meie piirkonda ja inimesi, annab võimalused kujundada meie
maailma.

AIVAR JALLAI, Ööbiksaare Palkmajad OÜ
Ettevõtlus teemadest on minu tugevuseks ettevõtte
arendamine ja laiendamine, strateegiline planeerimine,
personalijuhtimine, tootmise juhtimine, klientidega
suhtlemine, usaldavad suhted töötajatega.
Mentorina saan alustavat ettevõtjat aidata järgmistes
küsimustes: kuidas alustada ja tegevust ellu viia Eesti
turul? Kuidas eristuda? Kuidas leida oma nišš? Milleks on
kutsumust? Kust leida finantse? Kuidas leida turgu?
Mida ettevõtlusega tegelemine nõuab?
Tänulikkus suure abi eest, mida olen saanud mentiiks
olles ettevõtte alustamisel. Tahaks anda tagasi seda,
mida olen saanud, kogemusi vahetada.

EEVA KÄSPER, Serene OÜ
Olen klaasikunstnik ja mikroettevõtjana tegev juba 2002.
aastast. Olles loomingulise eriala esindaja loodan, et saan
jagada kogemust, kuidas oma kutsumus ja kirg
ettevõtluse võtmes realiseerida.
Tänapäeval räägitakse ettevõtluses ka üldiselt üha
rohkem loomingulisusest ja sellest, kuidas "silm peab
särama". Seega arvan, et olen hea nõuandja just
isikubrändi, unikaalse toote arenduse, ettevõttele nö oma
näo kujundamise ning mikroettevõtja enesemotiveerimise
teemadel.
Samuti on mentoritöös kindlasti abi mitmeteistkümne
aasta pikkusest kogemusest kunstiakadeemia õppejõuna,
milles suur osakaal oli just üks ühele nõustamine: idee
analüüs, plaani koostamine ja ellu viimine / teostamine. Püüan olla empaatiline kaasamõtleja
ja arvan, et õpetamine ei ole kunagi ühesuunaline tegevus - mentorklubis areneme kõik.

IMRE ARRO, Loodusturism OÜ
Minu kirg, töö ja hobi on loodusradadel
matkade korraldamine, millega olen tegelenud
juba 15 aastat. Varasem töö koolis
spordipedagoogina ja selle jätkuks pikaajaline
klienditeeninduskogemus retkejuhina on
arendanud häid omadusi juhendada oskuslikult
vahendipõhiseid instruktoreid jm
toetajaliikmeid. Minu ettevõtte edu võti on
koostööpunktide otsimine ja tööle rakendamine.
Kõikide partneritega ei pruugi see õnnestuda, aga tuleb ise selles osas avatud meelsusega
olla. Olen palju kokku puutunud Valgamaa ja Lõuna-Eesti turismitemaatikaga. Oma
igapäevatöös motiveerin külastajaid siinsete vaatamisväärsuste või atraktiivsete
turismitoodetega lähemalt tutvust tegema, et seeläbi piirkonna tuntuse kasvule kaasa
aidata. Kõige turvalisemalt tunnengi end turismi- ja vabaaja teenuste turunduse ning
arendamise teemadel.
Alustava ettevõtja miljon küsimust on minugi peas pöörelnud, kuid töökusega olen "vee
peale jäänud" ja tahan jätkata. Toetada alustavaid ettevõtjaid ja läbi selle ka ise õppida, on
hea väljakutse ja suurepärane võimalus.

TOOMAS STARKE, Starfeld OÜ
Üle 20 aasta ettevõtluskogemust on pagas, mida saan jagada
mentorina. Põllumajandus on see valdkond, mida olen õppinud
praeguses Maaülikoolis, kõike muud on õpetanud elu ise ja olen
püüdnud olla usin õpilane. Töökollektiivid, mida olen eest
vedanud on suurusjärgus 10-20 töötajat- kolleegi.
Arvan, et olen hea suhtleja ja kuulaja, loomult analüüsiv. Minu
ettevõtlusmoto on, `jutt ei maksa midagi, sest ainult tegu
loeb` ehk `tegijal juhtub nii mõndagi, isegi häid asju`. ☺

