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Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak alustavatele ja kasvavatele 
ettevõtetele. Täna asub siin 200+ tehnoloogiapõhist ettevõtet, Tallinna Tehnikaülikool ja IT 
Kolledž. Tehnopoli äriarendusteenused loovad ettevõtetele üle 500 kasuliku kontakti ning 
Startup Inkubaator annab hoogu 40+ alustavale ettevõttele aastas. Lähiaastate eesmärgiks 
on arendada Teaduspargi keskkond kaasaegseks targaks linnakuks, mis oleks koduks 
innovaatilistele tehnoloogiaettevõtetele ning hoogustaks teadlaste, üliõpilaste ja ettevõtjate 
koostööd.  
 
Tehnopol Startup Inkubaator on tehnoloogiapõhiste iduettevõtete kasvuprogramm, mille 
eesmärgiks on investeerida alustavatesse ettevõtetesse 10 000 euro väärtuses ekspertabi, 
et viia nad ühe aasta jooksul stabiilse käibeni või esimese erainvesteeringuni. Startup 
Inkubaator pakub ettevõtetele tipptasemel mentorite abi, füüsilist koostöötamise keskkonda 
ning aastaringset seminaride, koolituste ja kogukonnaürituste programmi. Tänaseks on 
inkubaatori programmis osalenud juba üle 170 ettevõtte, kes on kaasanud enam kui 11 
miljonit eurot investeeringuid. Igal aastal osaleb programmis umbes 45 ettevõtet.  
 
 

Suurepärase võimaluse end proovile panna ja koos tegusate kolleegidega 

tehnoloogiaettevõtlust arendada saab Startup Inkubaatori programmi: 

KOGUKONNA JUHT  

kes aitaks parimal moel planeerida ja läbi viia sündmuste programmi, juhtida 

kogukonna kommunikatsiooni ning hallata koostöötamise keskust.  

 

Oled sobiv kandidaat, kui:  
 Sulle pakub huvi start-up ettevõtlus ning orienteerud hästi Eesti start-up 

ökosüsteemis  
 Omad töökogemust start-up ettevõttes või mõnes start-up tugiprogrammis  
 Oled iseseisev, suudad planeerida oma tegevusi ning ei karda võtta vastutust  
 Suhtled vabalt eesti ja inglise keeles, nii kõnes kui kirjas  
 Sinu tugevuseks on ürituste ja sõnumite õige sihtrühmani viimine, tundes vajalikke 

turundus-ja kommunikatsiooninippe  
 Oled tuttav moodsate kommunikatsioonikanalitega ning ei karda neid kasutada  
 Tunned end mugavalt uute kontaktide ja koostööpartnerite kaasamisel  
 Teed tööd rõõmu ja pühendumusega ning oled suurepärane meeskonnamängija 

 
Pakume Sulle:  

 Võimalust osaleda Eesti tehnoloogiaettevõtluse edulugude loomisel 
 Palju uusi kontakte ning koostööpartnereid Eestist ja välisriikidest  
 Tipp-tasemel töövahendeid, töökeskkonda ja meeskonda  
 Palju huvitavaid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi  
 Motiveerivat töötasu 

 
Huvitatud kandidaatidel palume saata oma CV ja motivatsioonikiri aadressil 
teenused@tehnopol.ee hiljemalt 26. veebruariks 2017. Lisainfo Martin Goroško, +372 56 
800 228. 
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