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Nimi Peeter Raudsepp 

Aadress Tallinn 

Telefoninumber +372 5060415 

E-posti aadress peeter.r.raudsepp@gmail.com 
  

 

TÖÖKOGEMUS 

12.2019 - 12.2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

 Tegevusharu: Eesti ettevõtluse arengu toetamine 

 Käive: 2021. a. eelarve maht üle 140 mln euro 

 Töötajate arv: 275 

 Peamised tooted/teenused: - innovatsiooni- ja digipöörde läbiviimine 
- eksporditegevuste arendamine 
- välisinvesteeringute meelitamine 
- Eesti kui turismi sihtkoha turundamine 
- välismaiste spetsialistide teenindamine 
- e-estonia esitluskeskus 
- e-residentsuse programm 
- kriisitoetustaotluste menetlemine 

 

 Juhatuse esimees 

 Peamised tööalased   
saavutused ametikohal: 

- maailma parim ekspordiagentuur 2021 
(ITC) 

- maailma parim välisinvesteeringuid kaasav 
agentuur 2020 (UNCTAD) 

- innovatsiooni toetavate tegevuste ja 
rakendusuuringute programmi käivitamine 

- organisatsiooni edukas ettevalmistamine 
toimimiseks kriisi tingimustes 

- töötajate töörahulolu kasv 2020, 2021 
- välisesinduste võrgu laiendamine 
- kriisijärgsetele tingimustele ja uutele 

teenindusstandarditele vastava kontori 
ellukutsumine (valmib 11.2022) 

01.2016-11.2019 Iseseisev ettevõtluskonsultant 

  Tegevusharu: IT ja kinnisvara valdkonda kuuluvate ettevõtete 
nõustamine.  
Prügipõletusjaamade rajamise projekti 
esitlemine Kasahstanis. 

   

   

07.2012-01.2016 Tehas Metallist AS 

 Tegevusharu: Ehitusmaterjalide tootmine 

 Töötajate arv: 30 

 Peamised tooted/teenused: Armatuurrauast tooted 

 Juhatuse liige/Tegevjuht 
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 Peamised tööalased 
saavutused ametikohal: 

- tootmisprotsesside ümberkujundamine, 
neile vastava töökorralduse ja struktuuri 
kohaldamine 

- tehase siselogistika optimeerimine 
- tooteportfelli ümberkujundamine  
- kliendivõrgu ülesehitamine Soome turul 
- Kesko kontserni hankijate listi pääsemine 
- uute infotehnoloogiliste lahenduste 

sisseviimine toote- ja materjalipartiide 
jälgimiseks 

- Soome turule sisenemiseks vajaliku 
kvaliteedisertifikaadi edukas taotlemine 
(Inspecta, VTT) 

- uue armatuurvõrgu tootmisliini planeerimine 
ja käivitamine 

- kvaliteedikontrolli protsessi käivitamine 
  

 
   

   

12.2008-06.2012 Iseseisev ettevõtluskonsultant 

 Tegevusharu: Kaubandus- ja põllumajandusettevõtete 
konsulteerimine majanduskriisiga toimetulekul. 

   

 
05.2007-11.2008 Werol AS 

 Tegevusharu: Toiduanetetööstus 

 Peamised tooted/teenused: Rapsiõli tootmine 

 Juhatuse esimees 

 Peamised tööalased 
saavutused ametikohal: 

- ettevõtte täisprotsessi kiire iseseisev 
ülevõtmine ja optimeerimine 

- tootmis- ja müügiprotsesside 
ümberkujundamine  

- ettevõtte kasumisse viimine majanduskriisi 
tingimustes 

- uue tehase planeerimine (teostati uue 
omaniku poolt) 

   

 
10.2003-10.2006 Eesti Post AS 

 Tegevusharu: Posti-, logistika- ja infoteenused 

 Töötajate arv: 4000 

 Peamised tooted/teenused:  

 Juhatuse esimees 

 Peamised tööalased 
saavutused ametikohal: 

- ulatuslik struktuurireform – organisatsiooni 
tsentraliseerimine  

- teenusprotsesside ümberkorraldamine 
- uue infosüsteemi loomine ja uue 

majandustarkvara kasutuselevõtt 
- uue pakisorteerimisliini käivitamine: 

tootmisprotsesside ümberkorraldamine ja 
uue tehnoloogia juurutamine 

- pakiteenuste turuosa kasvatamine 
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07.1999-06.2003 Rautakesko AS (K-rauta) 

 Tegevusharu: Ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüük 

 Käive (kui on teada):  

 Töötajate arv: 400 

 Juhatuse esimees 
Peamised tooted/teenused: 
Peamised tööalased 
saavutused ametikohal: 

 
 Jae-, hulgi- ja projektimüük. 
- K-rauta kauplusteketi loomine Eestis 
- Uute teenusekontseptsioonide 

rakendamine 
- Üleminek uuele infosüsteemile (SAP) 
 

11.1998-06.1999 Astri AS 

 Tegevusharu: Jaekaubandus 

 Arendusdirektor 

04.1998–10.1998 Hoiupank/Hansapank 

 Jaepanganduse direktor 

 Peamised tööalased 
saavutused ametikohal: 

- kriisi edukas juhtimine ja kahe panga 
jaepanganduse liitmine 

   

03.1993-03.1998 ETK  Hulgi AS  

 Tegevusharu: Hulgikaubandus 

 Töötajate arv: 500 

 Juhatuse esimees (enne seda finantsist, rahandusdirektor ja 
kaubandusdirektor) 

 Peamised tööalased 
saavutused ametikohal: 

- endiste ETK kaubabaaside liitmine ja 
reorganiseerimine kaasaegseks ettevõtteks 

- kogu Eestit katva logistilise võrgu 
ülesehitamine 

- uue infosüsteemi juurutamine 
- kiire teenusemahtude ja müügikäibe kasv, 

Eesti ettevõtete käibe TOP 10 jõudmine 
1997. aastal 
 

 

HARIDUSTEE 

1988-1992 
 
 

Tartu Ülikool 
Majandusteaduskond 
rahanduse ja krediidi eriala 
(võrdsustatud magistrikraadiga) 

  
  
  

 
  

 

TÄIEND- 

KOOLITUSED 

2014 Protsessijuhtimine tööstusettevõttes (Mercuri) 
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2000-2002 
 
1994-1996 

 
 Kesko tippjuhtide koolitus 
 
ETK tippjuhtide reservi koolitus 

 
 

KEELEOSKUS 

Eesti keel 
 
Inglise keel 
 
Vene keel 
 
Soome keel 

 emakeel 
 

 hea 
 

 hea 
 

 hea 

 

 
 

TÄIENDAV INFO 

Kuulumine juhatustesse   EELK Tallinna Jaani koguduse juhatuse esimees 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


