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Ootame ISB-ga ühinema elektrisüsteemide ärivaldkonna juhti, kes on võtmeisikuks taastuv- 
energia lahenduste meeskonnas ning vastutab FRÄNKISCHE kaubamärgi ja päikeseparkide 
rajamisega seotud äri arendamise eest.

ISB OÜ on FRÄNKISCHE kaubamärgi esindaja Eestis ja Põhjamaades. Meie tootevalikus on ainult 
Euroopa kvaliteettootjate tehnoloogia ning meie missiooniks on aidata inimestel edendada taastuvate 
energiaallikate ning innovaatilise tehnoloogia kasutamist. Müüme uuenduslikke lahendusi ja oleme 
kindlad, et uus tehnoloogia muudab inimeste elu lihtsamaks.

Selles rollis edu saavutamiseks oled iseseisev, äriliselt mõtlev ja arengut väärtustav ladus suhtleja,
keskendud endale seatud eesmärkide elluviimisele ja äritulemuse saavutamisele lihtsal, kuid nutikal moel.

VASTUTUSALA

� Kasvatad äri ja viid ellu väärtuspõhist strateegiat
� Analüüsid valdkonna ärimudeleid, parendad ja tõstad läbi innovatsiooni valdkonna tulemuslikkust
� Lood ja viid ellu transpordi elektrifitseerimisega seotud arengutest lähtuvat ärilist visiooni
� Hoiad juhtivat rolli müügikanalitega seotud arendusprojektides ja turundustegevustes
� Keskendud tänaste kliendisuhete arendamisele, samas realiseerid koos meeskonnaga uusi 

müügivõimalusi
� Teed andmepõhiseid otsuseid äri kasvatamiseks ja operatiivsuse tõhustamiseks
� Lood mastaapi – hangid valdkonna liidrina pidevalt uut infot ja kommunikeerid seda edasi
� Osaled aktiivselt valdkonnapõhistel seminaridel ja võrgustikuloome üritustel

KASUKS TULEB

� Bakalaureuse- või magistrikraad energeetika, mehaanika või ärijuhtimisega seotud valdkonnas 
� 2+ aastat kogemust osakonna-, müügi- objekti- või projektijuhtimises või äri arendamises
� Meeskondades erinevate osapooltega (kolleegid, tellija, projekteerija, järelevalve, tehniline 

konsultant) suhtlemise ning tegevuste koordineerimise kogemus
� Töökogemus tehnilises valdkonnas (energeetika, ehitus, kinnisvara opereerimine) lahenduse 

müüja, tellija või töö teostaja rollis
� Võime saavutada suuri tulemusi väikeses meeskonnas
� Distsiplineeritus ja vastutuse võtmine
� Organiseeritus ja hea ajaplaneerimise võime
� Head sotsiaalsed oskused ning raskusteta kontaktide loomine ja hoidmine

VASTUTASUKS

� Suurepärane isikliku arengu platvorm, kus on ruumi tohutuks eneseteostuseks taastuvenergia 
(globaalse megatrendi) valdkonnas

� Täielik oma aja planeerimise vabadus
� Suure mõjuga töö – võimalus kasvada oma valdkonna tippeksperdiks, kes koos teiste 

energeetikavaldkonna spetsialistidega lahendab transpordi elektrifitseerimisega kaasnevat 
taristuloomet kui ka piirkondlikku energiajulgeoleku ja -varustuskindluse väljakutset.

Töö asukoht: võid töötada meie kontoris Harjumaal, aadressil Radisti tee 5, Soodevahe küla või 
mistahes teises asukohas Eestis. Aitame Sul vajadusel sisse seada tänapäevase kontori või töökoha 
ja katta sellega seotud igakuised väljaminekud. 

Töövahendid ja tasustamine on korralikud. Võta ühendust tegevjuhi Erik Tammessoniga 
(erik@isb.ee, +3725020954) – arutame täpsemalt koostöövõimalust ja edasisi plaane!
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