
Erinevate müügistrateegiate välja töötamine
Müügimaterjalide koostamine
Uute koostöövõimaluste otsimine
Kliendisuhete arendamine
Ärikliendi müük

Otsemüük
E-poe reklaamimine ja tutvustamine
Laatadel kauplemine
Sotsiaalmeedia turundus 
Reklaamide koostamine
E-poe kasutajakogemuse parandamine
Müügistrateegiate loomine

Delli seadmete garantiisse registreerimine
Seadmete diagnostika ja klientide abistamine 
Elektroonikaseadmete remont ja hooldus (peamiselt Dell)
Arvutite ja lisaseadmete müük
Müügipakkumiste ja arvete koostamine
Uute äriklientide otsimine
E-poe ja sotsiaalmeedia haldamine

02.2019 - 09.2019 DIGIFI EESTI OÜ - MÜÜGIJUHT

10.2018 - 02.2019 EESTIVILI AS - MÜÜGIESINDAJA

02.2014 - 04.2017 INFOSÜSTEEMIDE OÜ -
MÜÜGIKONSULTANT/TEHNIK

T A U R I
K I H O

KONTAKTID

MINUST

PEAMISED OSKUSED

KVALIFIKATSIOONID

TÖÖKOGEMUS

Mobiil: 58372462
e-mail: tauri.kiho@gmail.com

Minu eesmärgiks on
omandada uusi kogemusi
ning võtta vastu erinevaid
väljakutseid, mida töö
pakkuda võib. Püüan teha
oma tööd võimalikult
efektiivselt ja 100%
pühendumisega. Olen
orienteeritud tulemustele
ning panustan pidevalt
enesearendusse.

Väga hea arvuti
kasutamise oskus 
Head teadmised
tehnoloogiamaailmast 
Võime näha uusi trende
ning nendega kaasas käia   
Hea arusaam ärimaailma
toimimisest
Suur teadmistepagas
müügialaselt   
Väga töökas ja
kohusetundlik

    

IT - süsteemide
nooremspetsialist
Müügiesindaja 5. taseme
kutseõpe

TÖÖKOGEMUS AUSTRAALIAS

Loomasööda tootmine
Tehase masinate hooldamine ja puhastamine
Kahveltõstuki kasutamine igapäevatöös
Tootmistsükli juhtimine
Tehase alade koristamine ja korrashoid
Pikad töönädalad 48 - 72 tundi - 12 tundi vahetused
Öövahetuses töötamine

01.2018 - 06.2018 / 10.2019 - 09.2020 UNIGRAIN-
PELLETITEHASE ABIMÖLDER  



T A U R I
K I H O

KEELED HARIDUS

Inglise Keel : 

Vene Keel : 

Eesti Keel - emakeel

       Kõnes - perfektne 
       Kirjas - väga hea

       Kõnes - algtase
       Kirjas - Nõrk

Müügiesindaja   - Tartu KHK.

IT-süsteemide nooremspetsialist - Tartu KHK.

Nõo Reaalgümnaasium - lõpetatud 2011 juuni.

       Sessioonõpe 2 aastat. Lõpetatud 2019 juuni.
       Lõputööks oli teenuse või toote loomine ja reklaam.

"turundustulevik.weebly.com"

       Õpe kestis 2.5 aastat. Lõpetatud 2014 veebruar. 
Keskmine hinne 4.6. Lõputöö teemaks oli kooli ühikate
arvutivõrgu kaardistamine ja parendamine.

       Koolide edetabeli 2019. aasta 13. koht. 

Erinevate tööriistade kasutamine
Ehitusplatsi koristamine
Erinevad betoonitööd
Korruste toestuste ehitamine
Füüsiliselt nõudlik töö ja pikad töönädalad

09.2017 - 01.2018 HANSSEN PTY LTD - EHITUSE ABITÖÖLINE

HUVIALAD

Meeldib väga teha sporti. Lemmikud spordialad on
jooksmine, jõusaal ja kickboxing. Naudin ka väga looduses
olemist ning matkamas käimist.Kuulan palju erinevaid
podcaste. Lemmikud on harivad podcastid. Eesti omadest
näiteks : Investeerimisraadio, Investeerimisklubi ja Be 1-st.
Samuti meeldib lugeda raamatuid. Hetkel loen raamatut :
"Juhuslik ekslemine Wall - Streedil".Igal võimalusel proovin
ka tegeleda investeerimisega. Hetkel olen jaotanud oma
portfelli aktsiate, ühisrahastuse ja startupide vahel. Peale
selle üritan ka võimalikult palju reisida. Olen käinud
mitmetes erinevates riikides ning elanud ka 2 aastat
Austraalias.

ISIKUOMADUSED

Oma töös üritan olla alati võimalikult täpne ja korrektne ning
saavutada parima tulemuse. Mugavustsoonist välja astumine
on teretulnud ning minu arvates ka kiireim viis arenemiseks.
Olen kohusetundlik ning tegemata jäänud töö häirib mind
väga. Olemuselt olen kõrgelt motiveeritud, seiklushimuline
julge pealehakkamisega, hea huumorimeelega ning sõbraliku
suhtumisega.

JUHILOAD
B - kategooria.

C- kategooria.

D - kategooria

Kahveltõstuk 

       Alates 2011.

       Alates 2014.

       Alates 2014.

       Alates 2020 aprill.


