
Interim Agentuur VVT pakub koos 
«uute ajudega» värsket vaadet 

Tööstusvaldkond on läbi tegemas 
suuri muutusi, mis panevad proovi-
le ka pika ajalooga ettevõtted. Digi-

taliseerimine, automatiseerimine, tarneahe-
la probleemid ja rohepööre on vaid mõned 
märksõnad väljakutsetest, millega tööstu-
settevõtted rinda peavad pistma. Ent üks 
suurimatest väljakutsetest on muutused 
tööjõuturul. «Toimub suur liikumine töö-
kohtade, valdkondade ja erinevate haridus-
te vahel. Elukestev õpe on täna norm, kuid 
veel mõni aeg tagasi pigem erand. Noor 
põlvkond ei otsi tööalaselt stabiilsust, vaid 
muutusi ja põnevust,» sõnab Interim Agen-
tuuri VVT Interim juht Eela 
Velström. Kõik see on 
pannud tööstusettevõt-
ted küsimuse ette: kui-
das leida ja hoida vaja-
like kompetentsidega 
töötajaid?

«Interim on kui lisaaju 
organisatsioonile,» sõnab 
Interim Agentuuri VVT 
mobiilse juhtimise vald-
konna juht Kristi Õng, 
«oleme kaasatav eks-
pert.» Vajadus interim-
juhi  järele tekib seal, kus 
on vaja muutust. On palju 
ettevõtteid, mis on tegutsenud pikalt ja sta-
biilselt, kuid seisavad muutuste ees. Sellises 
organisatsioonis puuduvad sagedasti osku-
sed ja teadmised, kuidas muutusi organi-
satsioonis edukalt ellu viia. Interim on ini-
mene, kes viib vajalikud muudatused ellu. 
Areng on tema spetsialiteet. «Edukalt ja 
oskuslikult läbi viidud muutused on orga-
nisatsioonile kasulikud, need on osa ette-
võtte eduloost,» julgustab Velström ette-
võtete juhte.

MILLIST VÄÄRTUST LOOB?
• Kiire ja professionaalne tööriist organi-

satsioonis mõne murekoha või puudu-
jäägi kõrvaldamiseks, aga ka uuendus-
te sujuvaks läbiviimiseks.

• Konsultant ja tööde läbiviija ühes isikus.
• Suur kogemustepagas tagab võimalikult 

sujuva protsessi.
• Töö tulemused on lepingus kokku lepitud.
• Sobib nii suurtele kui väikestele ettevõ-

tetele.
• Interim suudab asendada nii tootmis- kui 

tugiteenuste juhi.

KLIENDID RÄÄGIVAD

KAIRE LUKKANEN-JAAS  
Eesti Killustiku tegevjuht

Mobiilse juhtimise suurim väärtus on või-
malus kiiremini jõuda soovitud tulemus-
teni. Võimaldab vahele jätta oma vigadest 
õppimise perioodi, saame tugineda suu-
rele kogemustepagasile ning see annab 
täiendava kvaliteedi ja kindluse otsuste 
tegemisel.

ERKKI HANSEN  
Welding Groupi omanik

Seoses ettevõttes toimunud arendustega 
ei jõudnud personal enam töödega valmis 
ja minu ajaressurss ei võimaldanud kõige-
ga tegeleda. Sellest tulenevalt vajas ettevõ-
te uut juhtimiskorraldust ja -struktuuri, mi-
da me praegu tempokalt ja edukalt koos in-
terim tegevjuhi ja VVT-ga ellu viime.

INFO

Vaata lähemalt Interim Agentuur VVT 
teenuste ja tegemiste kohta nende  
kodulehelt www.vvt.ee.

Mis oleks, kui ettevõte leiaks kõige kriitilisemal momendil kiiresti vajaliku  
väärtusliku liikme? Tavaliselt eelneb väärtusliku uue liikme leidmisele mitu kuud ja 
kandideerimisvoore ning ka siis pole kindel, kas valitud isik suudab tulemusi 
saavutada. Interim Agentuur on kui mustkunstnik, kes ilmub välja just siis, kui teda 
kõige rohkem vaja, ning toob tulemused lauale.

Kuidas see toimib?

Interim Agentuur VVT on mobiilse juh-
timise agentuur. Mobiilne juhtimine on 
valdkondliku või juhtimisalase kompetent-
si tähtajaline kaasamine. Teisisõnu olukor-
ras, kus ettevõttel on puudu professionaal, 
kas muudatuste läbiviimiseks või mõne võt-
metöötaja asendamiseks, tulebki appi VVT. 
Töölt lahkumiseks on etteteatamise aeg 
üks kuu, kuid selle ajaga on võtmespetsia-
listi või juhti leida pea võimatu. Agentuur 
pakub omalt poolt teadmisi ja oskusi, mis 
on vajalikud organisatsiooni edukaks toi-
mimiseks. Sõltuvalt ettevõtmise ja eesmär-
gi keerukusest, võib interim ettevõttes vii-
bida paar kuud või hoopis aasta. «Mees-
kond ja ettevõte on hoitud või on edukalt 
ellu viidud organisatsioonile olulised muu-
tused, mida seni inimressursi puudusel ei 
ole saadud teha,» kinnitab Õng.

«Vajadus Interimi juhi  järele tekib 
seal, kus on vajadus muutusteks.»

Me sõlmime organisatsiooniga lepingu, kus 
lepitakse kokku töö sisu ja eesmärgid. Ees-
märgid on enamasti numbrilised – kasumi 
tõstmine, tootlikkuse parandamine, kahjumi 

vähendamine, keskkondliku jalajälje vähen-
damine või muud näitajad. Interim täidab 
ülesannetes nii konsultandi kui ka täideviija 
rolli, olles ettevõttele hinnaline partner kogu 
protsessis. «Me ei lähe ettevõtte juurde töö-
le, me lähme missioonile,» sõnab Velström.


