Juhatus 2016-...
Juhatuse esinaine: Aiki Pärle, liikmed: Pille Pesti, Anne- Mari Ernesaks, Tiiu Säbel, Triin
Peterson

Perioodi eesmä rgid ja tegevused:
-Karjäärijuhtimise valdkonna kvaliteedi tagamine. Regulaarsete erialateemaliste tö ö tubade
toimumine (1x kvartalis), baaskoolituse loomine, kutsestandardite uuendamine, parimate
praktikate jagamine, mentorvõ rgustiku loomine, erialakirjanduse vahendamine (sh lõ putö ö d).
-Erialakoostöö arendamine. Koostö ö partnerorganisatsioonidega, sh tö ö andjatega (Tö ö andjate
Keskliit, Eesti Supervisiooni ja Coachingu U' hing, suuremad tö ö andjad, nt Swedbank), ü hingusisese
koostö ö võ rgustiku arendamine (sh tö ö rü hmade tegevus, ü hisü ritused – juubelikonverents
13.06.2017, suvekool 2018), rahvusvahelise koostö ö kä ivitamine.
-Valdkonna tutvustamine ühiskonnas laiemalt. Esindatus avalikel sü ndmustel (sh Teeviit,
Oskuste aasta), Terve Karjä ä r teemanä dal 2018 lä biviimine, arvamusliidri rolli kujundamine (sh
kutseseaduse
muudatuste
arutelu,
regulaarsete sisuartiklite kirjutamine).
-Ühingu tegevuse arendamine. Tegevuse
laiendamine
suuremale
sihtrü hmale,
regulaarse infokirja vä ljastamine ü hingu
tegevuse
kohta,
koostö ö põ himõ tete
ü levaatus
(sponsorlus,
reklaamid),
rahvusvaheliste
organisatsioonide
liikmelisuse kaalumine.

Aiki Pärle meenutab: Olin kahel korral koostööpartnerina kaasatud Terve Karjäär uskumatult
ägedasse meeskonda. Tunnistan, et enne seda ei teadnud ma KNÜst mitte midagi. Kutse astuda
ühingusse tegi mulle Julia 2015. aastal. Ühingu liige olengi alates juunist 2015 ja eelmisel aastal valiti
mind juhatusse. Miks, seda ma öelda ei oska, seda peab nende käest küsima, kes minu poolt aasta
tagasi hääletasid :) Oleme nüüd aasta olnud juhatuses ja see on olnud väga toimekas aeg. Tean, et me
pole just väga palju silma paistnud, aga meil on koguaeg midagi teoksil, otsime kontakte ja
väljundeid ja proovime anda endast maksimumi selle lühikese ajaga, mil meil on ühingus
"valitsusaeg" määratud. Käime kord kuus koos ja oleme vahepeal pidevas meilivahetuses, sest
koguaeg on midagi, mida kooskõlastada ja mille üle arutleda. Võin küll öelda, et see naiskond, kellega
praegu juhatuses koos tegutseme on lihtsalt super, nendega läheksin küll kasvõi kinnisilmi koos
luurele. Oleme keskendunud sellele, et leida uusi väljundeid ühingu tegevusele ja olla maailmale
rohkem nähtavad. Paraku on meie juhatuse liikmed kõik nii aktiivsed, et kõige planeerituga
toimetulekuks jääb ööpäevast lihtsalt puudu. Meil on veel aasta ees ja me anname endast parima, et
seatud eesmärkidega toime tulla.

