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Tere! 
 
Mina olen Brenda.  
Olen Rödl & Partner´s töötanud nüüdseks juba peaaegu kaks aastat. Kui lõpetasin 2020. aasta veebruaris 
Tallinna Tehnikaülikoolis majandusarvestuse- ja ettevõtluse juhtimise eriala, hakkasin otsima täiskohaga 
töökohta. Minu kursusekaaslane ja hea sõbranna Maria rääkis, et Rödl & Partner otsib uut 
raamatupidamise assistenti ning nii otsustasingi kandideerida.  
Kuna Eestit oli just tabanud koroonakriis ja kõik oli sel hetkel suletud, toimus kogu värbamine interneti 
vaheldusel. Esimest korda läksin kontorisse kohapeale alles enda esimesel tööpäeval. Sel ajal oli kontor 
väga tühi, mõni üksik töötaja oli kohapeal. Õnneks oli minu paaril esimesel töönädalal kontoris kohapeal 
assistent, kelle asemel ma tööle tulin. Samas raamatupidajad ja pearaamatupidajad, keda assisteerisin, 
töötasid ikkagi kodust ja nendega esmane tutvumine toimus Skype vahendusel. Eks selline algus oli 
tõenäoliselt keerulisem, aga kokkuvõttes said kõik hakkama. Kindlasti aitas ka see, et olin juba varasemalt 
kaks aastat raamatupidaja assistendina töötanud, kuid eks iga uus klient on omamoodi ja vajab harjumist.  
Arvan, et olen Rödl & Partner perre hästi sisse elanud ning nende kahe aasta jooksul kolleegidelt palju 
õppinud. Lisaks assistendi tööle olen juba mõnda aega saanud proovinud ka erinevaid raamatupidamise 
töölõike ning 2022. aasta algusest olengi raamatupidaja.  
Olen raamatupidajana töötades väga õnnelik, sest mul on väga toredad tiimikaaslased ja ka teised 
kolleegid on äärmiselt sõbralikud ning abivalmid. Kõik kolleegid on väga erinevad ning väga põnev on 
kuulda, millega kõik tegelevad nii tööalaselt kui ka vabal ajal.  
Tavaliselt olen pigem üksi nokitseja, kuid mulle meeldib väga, et alati on võimalus kelleltki nõu või abi 
paluda, kui endal mõtted otsas on.  
Kui olukord lubab, on meil ka põnevaid ühisüritusi ning koosviibimisi. Näiteks käisime sügisel Eesti 
Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, kus oli väga põnev ekskursioon ning hiljem tegime endale siiditrükis T-
särgid. Lisaks peetakse meil töötajaid erinevate pühade või tähtpäevade puhul meeles.  
Kui keskkooli lõpetasin, oli mul pea väga laiali otsas ja kandideerisin mitmetesse ülikoolikoolidesse.  
Mõtlesin nii meditsiini kui ka toidutehnoloogia peale, kuid majanduse pool on mind alati huvitanud.  
Lõpuks otsustasingi Tallinna Tehnikaülikooli kasuks. Seal omandasin rakendusliku kõrghariduse 
majandusarvestuses ja ettevõtluse juhtimises. Antud eriala puhul on tulevikus palju võimalusi, sest 
omandasin palju erinevaid teadmisi.  
Vabal ajal kokkan ja küpsetan palju. Mulle meeldib valmistada uusi ja huvitavaid asju ning panna ennast 
proovile keerukamate roogade täiesti nullist küpsetamisega. Mõni nii-öelda küpsetamise projekt on olnud 
päris ajakulukas, aga kui söök on valmis, siis on tavaliselt nii hea tunne, et saingi sellega hakkama.  
Proovin teha võimalikult palju ise süüa, kuid samuti meeldib mulle erinevates kohtades söömas käia või 
midagi maitsvat koju tellida.  
Ja otseloomulikult meeldib mulle ka erinevaid filme ning seriaale vaadata ja kui ilmad ilusad on, siis Eesti 
matkaradadel jalutamas käia.  
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This Newsletter offers non-binding information and is intended for 
general information purposes only. It is not intended as legal, tax or 
business administration advice and cannot be relied upon as individual 
advice. When compiling this Newsletter and the information included 
herein, Rödl & Partner used every endeavour to observe due diligence 
as best as possible, nevertheless Rödl & Partner cannot be held liable 
for the correctness, up-to-date content or completeness of the 
presented information. The information included herein does not relate 
to any specific case of an individual or a legal entity, therefore, it is 
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advised that professional advice on individual cases is always sought. 
Rödl & Partner assumes no responsibility for decisions made by the 
reader based on this Newsletter. Should you have further questions 
please contact Rödl & Partner contact persons. 

The entire content of the newsletter and the technical 
information on the Internet is the intellectual property of Rödl & Partner 
and is protected by copyright. Users may load, print or copy the 
contents of the newsletter only for their own use. Any changes, 
duplication, distribution or public reproduction of the content or parts 
thereof, whether online or offline, require the prior written consent of 
Rödl & Partner. 

 
 

 
 

 
 

mailto:Nicole.pavlik@roedl.com

