
Curriculum vitae

Nimi Irina Bogdan
Sünniaeg 30.06.1977
Aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe 

linnaosa, K. Kärberi tn 26-4
Telefon 56222231
E-post airinka@hotmail.com

Lühitutvustus
Aktiivne,hästi suhtlemisoskusega, matemaatilise mõtteviisiga ning üle 18-aastane 
turismi- ja natukene logistikakogemusega
Активная, коммуникативная, с математическим складом ума, с опытом в туризме 
и логистике более 18 лет

Hariduskäik
09.1999 - 06.2003 Moskva Riigi Sotsiaal Ülikool

jurist, rakenduskõrgharidus

09.1995 - 06.1997 Eesti-Ameerika Ärikolledz
manager, kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse 
baasil

Täienduskoolitused
11.2019 MIMINO TRAVEL, GRUUSIA ÜMBERRING  (1 nädal) 

09.2018 NOVATOURS, PORTUGALI HOTELLIDE 
INSPEKTSIOON  (1 nädal) 

05.2017 MOUZENIDIS TRAVEL, KREEKA HALKIDIKI 
HOTELLIDE INSPEKTSIOON  (1 nädal) 

05.2016 GOADVENTURE, TÜRGI HOTELLIDE 
INSPEKTSIOON  (1 nädal) 

05.2015 TEZ TOUR, EGIPTUSE SSH HOTELLISE 
INSPEKTSIOON  (1 nädal) 

11.2011 NOVATOURS, TENERIFE HOTELLIDE 
INSPEKTSIOON  (1 nädal) 
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05.2010 NOVATOURS, TÜRGI HOTELLIDE INSPEKTSIOON
(1 nädal) 

Töökogemus
01.09.2008 - 04.01.2021 LENTUUR, OÜ, Reisibüroo töötaja 

Euroopa linnade giid, reisisaatja, reisisaatja ja giidide 
koolitaja, reiside kava koostamine ja kalkulatsioon, 
logistika planeerimine; suhtlemine klientidega ja 
Euroopa partneritega, lepingud, aruandlus
Гид в Европейских городах, сопровождающая, 
составление рейсов, логистики рейсов и 
калькуляций, общение клиентами и партнерами в 
Европе, составление договоров

01.02.2005 - 01.02.2008 osaühing BMT, Mööblikaupluse vanem müüja-
konsultant 

02.04.2001 - 25.03.2002 osaühing BMT (WELLE MÖÖBEL), müüja-
konsultant 

Keeleoskus
vene keel kõnes C2 - perfektne, kirjas C2 - perfektne
inglise keel kõnes B1 - keskmine, kirjas B1 - keskmine
eesti keel kõnes B1 - keskmine, kirjas B1 - keskmine

Juhtimisõigus B kategooria(d)

Olemas isiklik auto TOYOTA VERSO, 
autosõidukogemus 25 aastat

Arvutioskus Kesktase

Huvialad Aktiivsed õues- ja välispordialad, jooksmine, tegelen 
spordiga koertega - agility ja sõnakuulelikkus, 
reisimine, lugemine
Активные занятия спортом на улице и на природе, 
бег, спорт с собаками- аджилити и послушание, 
путешествия, чтение

2 (3)



Isikuomadused Vastutustundlik, aktiivne, hea suhtlemisoskusega, 
mulle meeldib töötada meeskonnas ning meeldib uusi 
asju välja õppida ja teada saada
Ответственная, активная, коммуникативная, люблю 
работать в команде/коллективе, нравится обучение 
новому

Kooskõlastatud soovitajad
Светлана Ундуск 55 105 04
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