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Juhtimise kvaliteet muutub järjest olulisemaks
IDEE: Inspireeri, mitte ära motiveeri

Kaugtöö ja digitaliseerimine
IDEE: tõhusam kaugtöö = teadlik ajajuhtimine, hetkes olemine, 
rööprähklemise vältimine

Tööõnn ja rahulolu
IDEE: töötajate suunamine arengule (nt: ümberõppe või pikemate 
puhkuste abil) aitab kaasa tööõnnele

Eestvedamine
IDEE: pööra tähelepanu emotsionaalsele intelligentsusele – mõista enda ja 
teiste tundeid, motiveeri ennast ja inspireeri teisi.



Paneeldiskussioon 
juhtimistrendide teemal

Katrin Maack Andres Pukspuu Nevil Reinfeldt Ahto Orav



IDEED:
• Oska end kohandada
• Isejuhtiv organisatsioon
• Talentide meeskond kui oluline teema, millega tegeleda
• Juht peaks olema paindlik ja katsetama erinevaid trende, et 

näha, mis tema meeskonna puhul toimib
• Ole trendilooja – küsi ideid oma talentidelt

Paneeldiskussioon 
juhtimistrendide teemal



Maailmakohvikud



Maailmakohvikud

„Organisatsioonikultuur muutuvas maailmas“

Treenerid:

IDEED: Loo oma organisatsioonis usaldus. Julge võtta 

vastutust. Oska kohaneda ja suhelda erinevate inimtüüpidega.

ÜLLE SUSI ANDRES PUKSPUU

Juhtimiskonsultant, 
treener ja mentor

D.T.L Consumer 
Products Eest AS
tegevjuht, juhtide 
coach ja mentor

Kompetentsivaldkonnad: muutuste juhtimine; 
finantsjuhtimine; strateegiline juhtimine; 
meeskonna arendamine ja motiveerimine; 
erinevate juhtimisstiilide rakendamine jt

Kompetentsivaldkonnad: juhtide coaching; 
mentorlus; strateegiline planeerimine; brändi 
loomine; müügi- ja ekspordijuhtimine jt



Maailmakohvikud

„Kas me mõistame teineteist? (Back-to-basics)“

Treenerid:

IDEED: Suhtluses mõjutab 70% kehakeel ja emotsioonide 
füüsiline väljendamine. Kaugtöö puhul kasuta kehakeelt nt 
Skype vestluseks.

KATRIN MAACK AGO TIIMAN
Pearlstory OÜ 
tegevjuht ja 
juhtimistreener

DBT AS 
suhtekorraldusjuht ja 
juhtimistreener

Kompetentsivaldkonnad: meeskonna 
moodustamine, juhtimine ja arendamine; müügi- ja 
turundusmeeskonna juhtimine; meeskonna koostöö 
ja selle juhtimine; kommunikatsioonijuhtimine; 
turunduse juhtimine jt.

Kompetentsivaldkonnad: suhtlemisoskused; 
enesekehtestamine; probleemide lahendamine; 
eduka välissuhtluse ja läbirääkimiste alused; stressi 
juhtimine ja konfliktide lahendamine; meeskondlik 
mõtteviis ja tulemuslik koostöö; argumenteerimine 
ja tegelemine manipulatsiooniga. 



Maailmakohvikud

„Õppiv organisatsioon“

Treenerid:

IDEED: Anna töötajale pidevalt tagasisidet. Võta aega 
töötajatega suhtlemiseks. Loo õhkkond, kus on võimalik 
katsetada ja eksida.

LILIAN SAAGE PIRET LÕUK
Sündmuste Looja 
OÜ juhataja ja 
enamusosanik, 
juhtimistreener

juhtimistreener ja 
konsultant

Kompetentsivaldkonnad: meeskonna juhtimine ja 
arendamine, motiveerimine, tagasiside andmine, 
enesemotivatsioon, esinemisoskused, 
meeskonnatöö, ajajuhtimine, müügitehnikad; 
argumenteerimisoskused; suhtlemisoskused; 
kliendisuhete juhtimine ja arendamine jt

Kompetentsivaldkonnad: personalijuhtimine; 
personalipoliitika ja personalijuhtimise 
dokumendid; töötajate värbamine ja valik; 
motivatsioonisüsteemid ja –uuringud; töötajate 
pädevuse ja arenguvajaduste hindamine; 360°
tagasiside; personaliaudit jt



Maailmakohvikud

Treenerid:

IDEED: inimesed on erinevad ja erinevate ootustega, kuid 
jäävad endiselt inimesteks ning just nõnda tuleb neisse ka 
juhina suhtuda.

NEVIL REINFELDT MART KALLAS
Tartu Ülikooli 
infotehnoloogiajuht, 
juhtimistreener

OÜ Eler Hydraulic äri-
ja arendusprojektijuht,
juhtimistreener

Kompetentsivaldkonnad: projektijuhtimine; 
meeskonna juhtimine ja arendamine; muudatuste 
juhtimine; eesmärgipärane juhtimine; 
analüüsimeetodid ja nende kasutamine praktikas; 
delegeerimine; koosolekute juhtimine; teeninduse ja 
IT juhtimine; meeskonnatöö jt

Kompetentsivaldkonnad: juhtimise ABC; 
ajajuhtimine;  müügi (kliendisuhete) juhtimine; 
läbirääkimised; koosolekute läbiviimine; 
otsustamine; müügi analüüs ja planeerimine; toote 
hinna- ja sortimendipoliitika jt

„Mitmepalgeline meeskond“



Parimad juhtimisalased lõputööd 
2018

Parim juhtimisalane 

bakalaureusetöö

Janne Raun 

(Eesti Mereakadeemia) 

„Erinevate generatsioonide 

ootused juhile Saaremaa 

teenindusettevõtetes“

Parim juhtimisalane 

magistritöö

Kadri Arula

(Tartu Ülikool) 

„Kaugtöö kasutamise 

laiendamise võimalused 

Eesti infotehnoloogia 

ettevõtetes“



Aitäh osalejatele ja edukat 
koostööd ka tulevikus!

www.invicta.ee


