
Curriculum vitae

Nimi Marilyn Aas
Aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-

Tallinna linnaosa, Manufaktuuri tn 
16-83

Telefon 5297751
E-post marilynsemts96@online.ee

Lühitutvustus
Olla aus, lojaalne, täpne ning oma ettevõttele pühendunud. Pean alati oma 
kohustustest kinni. Kiire õppijana kohanen ruttu oma uue ametiga ja annan alati 
endast maksimumi. Luban töötada nii, et minu panus ettevõttele on kasutoov ning 
kliendid, kolleegid, ja tööandja on alati minuga rahul.

Hariduskäik
09.2016 - 08.2017 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium

üldkeskharidus (Lõpetamata)

09.2003 - 09.2011 Gustav Adolfi Gümnaasium
põhiharidus (Lõpetamata)

Täienduskoolitused
05.2017 Mariette Beauty OÜ, Juuksepikenduste koolitus, 

praktikas ja teoorias  (1 päev) 

Töökogemus
15.06.2020 - 15.05.2021 420CBD OÜ, Kassapidaja-klienditeenindaja 

Hoian kaupluses korda, võtan vastu ja paigutan kaupa, 
nõustan kliente, tegelen müügitööga,
Haldan ettevõtte sotsiaalmeediat ja 
turunduskampaaniaid
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20.05.2016 - 29.10.2020 OÜ VENTOLUKS, klienditeenindaja 
Minu töö oli suhelda klientidega ja pakkuda neile 
teenindust, et nad alati rahul oleksid ja meile
tagasi tuleksid. Vahetuse vanemana hoidsin ka üksi 
asutuse klienditeenindust kontrolli all.
Abistasin ning juhendasin uut personali ning panustasin 
suurelt ettevõtte headele tulemustele.

14.11.2014 - 15.11.2014 SIROWA TALLINN, AS, tooteesitleja 
Minu töö oli esitleda ja tutvustada Maxfactori tooteid 
ning abistada kliente nende toodete valikul.
Töö oli ajutine, kuna olin müügiesindaja asendaja.

Keeleoskus
inglise keel kõnes C1 - väga hea, kirjas B1 - keskmine
eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas B1 - keskmine
soome keel kõnes A1 - napp, kirjas puudub

Arvutioskus Kesktase

Huvialad Joonistamine, kunst, arvutiga tegelemine

Isikuomadused Olen vastutav, lojaalne, ettevõttele pühendunud. Ma 
arvestan oma kolleegidega ja austan neid. Ma olen 
alati õigeaegselt kohal ja minu peale võib kindel olla. 
Ma ei ole põhjusteta puuduja ja puudumiste otsija. 
Ootan oma uuelt töökohalt pikaajalist töösuhet. Omalt 
poolt panustan oma töösse alati 110%, et kõik minu 
kliendid, kolleegid ning tööandja oleksid minuga alati 
rahul. Tööpäeva tavapärane pikkus ei ole minu jaoks 
reegel. Kui tööandja võimaldab, siis ma ei lõpeta oma 
tööpäeva enne, kui minu päevakava on täidetud.

Muu info Läbitud juuksepikenduste koolitus, praktikas ja teoorias 
11.05.17 Mariette Beauty Oü

Kooskõlastatud soovitajad
Ilona Semtšišina 5297751 

Sirowa Eesti OÜ müügiesindaja
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Kristi Nõmme 56259399 
Töötasime 4,5 aastat koos ja sellel ajal arenesin ma 
ühelt alalt teisele läbi tema silmade

Ringo Pals 5059030 
Haktek OÜ juhatuse liige
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