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Töökogemus:
• Estonian Air, lennujaama hotelli direktor 1992 (hotelli moderniseerimise strateegia)
• Estonian Air, administratiivdirektor 1993 (kaheksa osakonda 120 töötajaga)
• Majandusministeerium, ministri abi 1993-1994
• Eesti Autospordi Liit, projektijuht (Eesti Autoklubi strateegia) 1995-1996
• Liiva Keskus, turundus- ja müügidirektor, osakonna strateegia 1996-1997
• Pirita Majandusgümnaasium, kodanikuõpetuse õpetaja 1995-1998
• Panasonic Eesti esindus, juhataja 1998-2002 (vastutus 13 miljonit € aastas)
• Vabakutseline al 2002 (kompetentsid: isiklik strateegiline mõtlemine ja planeerimine ning
rahvusvahelised läbirääkimised, klientide keskmine rahulolu 96%)
• MTÜ Georg Merilo läbirääkimiste kool, asutaja, läbirääkimiste õpetaja, al 2020
Portfoolio:
• Cleveron-Walmart’i läbirääkimiste arhitekt 2017
• õpetanud 27+ gümnaasiumis, kutsekoolis ja ülikoolis
• al. 2021 külalislektor Tartu Ülikoolis (Skytte instituut, Viljandi kultuuriakadeemia)
• Alas-Kuul, Archimedes, Baltika, Coop, Eesti Advokatuur, Helmes, Laam, Nortal, Tallink,
TalTech, Tele2, Uus Maa jpt
• kümneid pro-bono töid
Liikmelisus:
• Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
• Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
• Eesti Haridustöötajate Liit
Hariduskäik:
• Tallinna 32. Keskkool 1989
• Tartu Ülikool (õigusteaduskond, lõpetamata)
• University of Bradford (majanduspoliitika juhtimine, kursus, stipendiaat)
• Cyprus International Institute of Management (juhtimine, kursus, stipendiaat)
• United Nations University Tokio (rahvusvahelised suhted, kursus)
• Matsushita Training Centre Osaka (ärifilosoofia ja juhtimine, kursus)
• Helsinki School of Economics (Executive MBA programm, lõpetamata)
• ESADE Business School Barcelona (ärijuhtimine, kursus)
• Tallinna Ülikool (arabistika, Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakond, lõpetamata)
• pidev mitteformaalne enesetäiendus eri kursustel Eestis, välismaal, e-kursustel
Keelteoskus:
• emakeel: eesti
• inglise keel: kõnes ja kirjas;
• soome ja vene keel: kõnelen ja loen
• õppinud araabia, itaalia, kreeka ja rootsi keelt
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autor “Esimene läbirääkimiste käsiraamat” 2022
avaldanud artikleid kõigis suuremates väljaannetes
luulekontserdite sarja “Romantiline Luulekava” asutaja 2009
B-kategooria autojuhiload
arvutioskus: hea
soovitajad: esitan vastavalt vajadusele
abielus, poeg

