
Curriculum Vitae 

 
PERSONAALNE INFORMATSIOON 
Nimi: Anita Sibul 
Sünniaeg: 24.detsember 1997 
Kontakt: https://anitasibul.com 
 
 
TÖÖKOGEMUS 
01.11.2019 - … - projektijuht ja turundusspetsialist firmas GEF. Poole kohaga töö 
 
01.09.2019 - … - koolituse/huviringi andmine klassidele 2.-7. erinevates Tallinna 
koolides (Inglise Kolledž, Reaalkool, Kristiine Gümnaasium, Viimsi Kool jpt) teemal 
Youtube. Õppematerjali kokkupanek, ettevalmistus, koolituste läbiviimine, koolituse 
turundus. Maht 20h nädalas. 
 
15.08.2019 - 01.10.2019 - sotsiaalmeediahaldur Tradehouse’is. Täiskohaga töö 
 
17.06.2019 - … - esinemised kooliealistele laagrites, koolide koolituspäevadel jms 
 
12.05.2013 - ... - sotsiaalmeedias (Youtube, Instagram, Facebook) sisuloome, 
persoonibränding ja turundus, kuhu alla kuulub oskus videoid monteerida, end ja 
oma valdkonda presenteerida (k.a inglise keeles), projektijuhtimine. Koostööd suurte 
rahvusvaheliste brändidega, nagu L’Oreal, Maybelline jpt. Maht 30-40h nädalas 
 
30.05.2016 - 23.06.2017 - jumestuse tegemine oma kodusalongis (naturaalne meik, 
lõpumeik ehk pidulik meik). Maht 20 klienti/30h 
 
 
HARIDUSKÄIK 
01.04.2019-07.06.2019 - International Makeup School  

19.06.2018-09.08.2018 - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, ettevõtluskoolitus  (k.a 
finants-, turu- ja konkurentsianalüüs) EEK Mainoris. Maht 160h. 



2014-2017 - Tartu Jaan Poska Gümnaasium (keskharidus, humanitaarsuund) 
(inglise keele, eesti keele ja valikeksami tulemused kõik üle 90 punkti) 
 
01.09.2005 - 31.05.2013 - Jõgeva Kunstikool, lõpetatud kõikide viitega ja 
maksimumpunktidega lõputööl 
 
 
LISAKOOLITUSED/TREENINGUD 
Pidev huvi äri-ja ensearenguteemaliste koolituste ja seminaride vastu; mõned näited: 
Aprill-Mai 2020             ,,Tehisintellekti algkursus’’ (Tartu Ülikool, maht 7h nädalas) 
 
Juuni 2019                    ,,Õhtumeigid rahvusvahelise koolitajaga’’ (Tradehouse, 1 
päev) 
 
Mai 2017                       ,,Eduka firma rajamine tänu selle töötajatele’’ (Tartu 
Business Week üritus, maht 3h) 
 
Mai  2017                       ‘’Making your best features work for you’’ (maht 1 päev) 
 
Aprill 2017                    ,,Kuidas investeerida väikeste summadega?’’ (LHV, maht 3h) 
 
Oktoober 2016              ,,Kuidas mõista ennast ja teisi kasutades DISC-mudelit’’ 
(Kaido Kubri, maht 4h) 
 
 
MUU INFO 
KEELED 
Eesti keel: emakeel 
Inglise: kuulamine C2, lugemine C2, rääkimine C2, kirjutamine C1 (riigieksam üle 90 
punkti, s.h suuline osa maksimumpunktid) 
Vene keel: kuulamine B1, lugemine B1, rääkimine B1, kirjutamine B1 
 
ARVUTIALASED OSKUSED 
Videomonteerimise programmid Sony Vegas pro 10, Adobe Premiere, Final Cut Pro 
- kõik väga heal oskuste tasemel 


