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Tere! 
Mina olen Maria. Rödl & Partneris olen tänaseks töötanud natukene üle kolme aasta. Kolm aastat tagasi 
õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis majandusarvestust ja ettevõtluse juhtimist ning olin just lõpetanud 
erialase praktika, kui alustasin tööotsinguid. Sirvisin portaale CV-Keskus ja CV-Online. Rödl & Partner 
otsis sellel ajal raamatupidamise assistenti ning ma otsustasin proovida ja kandideerida. Kutse 
töövestlusele sain juba paari päeva jooksul. Peale vestlust oli tunne väga hea ning mõtlesin kohe, et kui 
mind valitakse, lähen kindlasti. Mõni päev hiljem sain e-maili tööpakkumisega ning 2019. aasta jaanuaris 
alustasingi tööd raamatupidamise assistendina. 
Kui minna tagasi päris algusesse, siis eriala valik oli minu jaoks suhteliselt lihtne. Nii põhikooli kui ka 
gümnaasiumi lõpuklassis tuli teha karjäärivaliku test ning mõlemal korral tuli mulle vastuseks, et peaksin 
saama raamatupidajaks. Hakkasin uurima, kus seda eriala õppida saaksin. Kuna kriteeriumiks oli, et kool 
peaks asuma Tallinnas, otsustasin Tallinna Tehnikaülikooli kasuks ning kandideerisin. Varuvariandiks 
jätsin veel kutsekoolid. TalTechi sisseastumise konkursitingimusteks lisaks riigieksami tulemustele oli 
sooritada vestlus. Vestlus läks kenasti ning mind võeti kooli vastu. 
Kolm aastat tagasi kui mina Rödl & Partneris tööd alustasin, ei olnud koroonaviirusest keegi veel kuulnudki 
ning sel ajal töötasid kõik kontoris kohapeal. Igapäevaselt käisin kontoris tööl veidi üle aasta, aga tänaseks 
olen juba kaks aastat kodukontoris töötanud. 
Tänu suurepärastele kolleegidele ning erinevatele ja huvitavatele klientidele on olnud minu areng suur ja 
tõus karjääriredelil väga kiire. Kui olin poolteist aastat raamatupidamise assistendina töötanud, edutati 
mind raamatupidajaks ning tänaseks olen saanud pearaamatupidaja ametitiitli. Olen oma töökohaga väga 
rahul, kuna mul on toredad ja vastutulelikud tiimikaaslased ning ka kogu ülejäänud kollektiiv on väga 
sõbralik. Lisaks on mul hea meel, et meile on antud võimalus töötada kodus ning kõik selleks, et kaugtööd 
teha, on tehtud väga mugavaks. Rödl & Partneris töötamise eeliseks on kindlasti see, et kuigi mul on 

 



võimalus teha tööd iseseisvalt, saan ma alati pidada nõu ja küsida abi oma erineva kogemuse- ja 
teadmistepagasiga kolleegidelt. 
Vabal ajal meeldib mulle jalutamas käia. Üritan värskes õhus võimalikult palju aega veeta ja iga päev oma 
sammud täis saada. Kodukontoris töötades on mõnikord hea teha lõunapausi ajal väike jalutuskäik. Peale 
seda on kohe parem puhanud peaga edasi töötada. Lisaks meeldib mulle kuulata erinevaid podcaste ning 
audioraamatuid ja vaadata tõsielusarju. Veel meeldib mulle käia kinos ja teatris, mida pole aga kahjuks 
koroonaviiruse tõttu saanud viimasel ajal nii palju teha kui sooviks. 
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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 
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. 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.linkedin.com/company/roedl-partner-estonia/
https://www.facebook.com/RoedlEstonia/
mailto:info@roedl.ee
mailto:info@roedl.ee
mailto:aiki.tiisler@roedl.com

