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CURRICULUM VITAE  

  

ÜLDINFO  

Perekonnanimi:  

  
 Juse 

Eesnimi:     
  

 Martti 

Sünniaeg:  

  
 20.09.1978 

     

HARIDUS (alates hiliseimast)  

Haridusasutus   Eesti-Ameerika Ärikolledz 

Õppeaeg   
alates (kuu/aasta) kuni 

(kuu/aasta)  

  

Eriala, kraad   Turismi juhtimine 

  

Haridusasutus   Eesti Spordigümnaasium 

Õppeaeg  
alates (kuu/aasta) kuni 

(kuu/aasta)  

  

Eriala, kraad   keskharidus 

  

TÄIENDKOOLITUSED (alates hiliseimast)  

Koolitaja   Maaklerite koja koolitused 

Koolituse nimi   Teemad: Maksud, turundus, ehitus, lepingud 

Toimumise aeg    

Koolituse maht   50 tundi 

  

Koolitaja   Domuses Tallinna kontori koolitused iga kuu. 

 Iga kvartal kogu ettevõtte rahvale suurem koolituspäev. 

Konsult Kinnisvaras iga nädal koosolekuga koos seminar, 1 

tund. 

Koolituse nimi   Maakleri igapäeva töö, seadusandlus, lepingud, kohtu 

lahendid, müük, suhtlus, kutsestandard, head tavad 

maakleritöös, hindamine, koostöö pankadega, maksundus, 

ehitus ja teised aktuaalsed teemad. 

Toimumise aeg    

Koolituse maht   140 tundi 

  

Koolitaja   Enesearendamine lugedes, podcastid, koolitajate videod jne. 

Koolituse nimi    

Toimumise aeg    

Koolituse maht   80 tundi ja rohkem, seda on küll keeruline mahus, tundides 

kokku arvutada. 
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Viimased koolitused 

Koolitaja  Kinnisvaramaaklerite Koda 

Koolituse nimi   EKMK Kinnisvarakoolitus "Nutikas turundaja ja finantsidest 

tehnoloogiaajastul" Tallinnas 20.02.2020 

Toimumise aeg    

Koolituse maht   4 tundi 

 

 

Koolitaja   10X Growth Conference 2020 | Las Vegas, NV - Grant Cardone 

Koolituse nimi    

Toimumise aeg    

Koolituse maht   20 tundi 

 

 

 

 

 

 

TÖÖKOGEMUS  
  

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)   15.03.2019 - ... 

Asukoht   Madara tn. 25 

Ettevõte / organisatsioon   Konsult Kinnisvara 

Amet  Kinnisvara vanemmaakler, Tase 6, omanik, 

juhatuse liige, aktiivne kinnisvaramaakler 

Töökirjeldus  Ettevõtte juhtimine, kolleegide nõustamine ja 

koolitamine, enda ja kolleegide klientidega 

tegelemine.  

Kliendi kontaktide loomine, suhtlemine, 

konsultatsioon, dokumentide hankimine, 

objektidega tutvumine, objektide 

reklaamimine, tutvustamine. Juriidiline 

nõustamine, notaritehingute 

ettevalmistamine, järelteenindus. 

  

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)   05.2008 – 02.2019 

Asukoht   Pärnu mnt. 130 

Ettevõte / organisatsioon   Domus Kinnisvara 

Amet   Kinnisvara maakler 

Töökirjeldus  Kolleegide nõustamine ja koolitamine, enda 

ja kolleegide klientidega tegelemine.  

Kliendi kontaktide loomine, suhtlemine, 

konsultatsioon, dokumentide hankimine, 

objektidega tutvumine, objektide 

reklaamimine, tutvustamine. Juriidiline 

nõustamine, notaritehingute 

ettevalmistamine, järelteenindus. 
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Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)   12.2006 – 05.2008 

Asukoht    

Ettevõte / organisatsioon   Remol Consult OÜ 

Amet   Kinnisvaramaakler 

Töökirjeldus  Kliendi kontaktide loomine, suhtlemine, 

konsultatsioon, dokumentide hankimine, 

objektidega tutvumine, objektide 

reklaamimine, tutvustamine. Juriidiline 

nõustamine, notaritehingute 

ettevalmistamine, järelteenindus. 

  

 

 

 

KEELTEOSKUS (märgi tase: emakeel; väga hea; hea; rahuldav; kasin)  

 

Keel  Kõnes  Kirjas  

 Eesti keel  emakeel  emakeel 

 Vene keel  rahuldav  rahuldav 

 Inglise keel  rahuldav  rahuldav 

Soome keel  rahuldav  rahuldav 

 

ARVUTI KASUTAMISE OSKUS  
   

Tarkvaraprogramm  Algtase  Kasutan igapäevaselt  Spetsialisti tase  

    Igapäeva 

tegevusteks piisav 

tase 

  

 

 


