








Austat

Parim
Jaak 
Tallin

da 
õppe-

dengei

usaldu

paistes

 
Võti T

korda.

loovad

 

Rektori pöördumine

ud e ttevõtja!

ate soovidega
Aaviksoo
na Tehnikaülikooli rektor

5

Tallinna Tehnikaülikooli eesm ärk on panusta-
rahvusvahelise kõrge taseme lise  teadus-, 

 ja arendustegev useg a ühiskonna jätku-
suutlikku arengusse. Euroopa tehnikatu-

d ühendav tudengiorganisatsioon 
BEST-Estonia on selles osas olnud ülikoolile 

sväärseks partneriks, kaasates  juba 
aastaid ü liõpilaskonda ülikooli areng usse.

BEST-Estonia on Tallinna Tehnikaülikoolis teg utsenud  1991.  aastast, 
 silma kui ettevõ tlik ja arenguvõi meline tudeng iorga nisatsioon. 

Organisatsiooni teg utsemisaja vältel on korraldatud  suurel hulga l väär-
tuslikke projekte nii tudengite,  ülikooli kui ka ettevõtete  vaatenurgast. Üks 
märkimisväärsemaid ning ühtlasi ka suuremaid ettevõtm isi on kindlasti 
karjääriüritus Võti Tulevikku.

ulevikku on tudenge id ja ettevõ tteid ühend av projekt, mis annab 
hea või maluse otseseks suhtluseks. BEST-Estonia on ürituse  
korraldamisel järjekindlalt töötanud ja tuleva l aastal toimub see  juba  29. 

 Nende aastate jooksul on omale head haridust väärtustava töö- või 
praktikakoha leidnud tuhanded tude ngid ning ettevõt ted on saanud oma 
ridades se töökaid ja hakkamist täis noori. Olen vee ndunud, et  ka edaspidi 

 tude ngid Võti Tulevikku abiga  vajalikke kontakte, et  leida endale  
sobivaid töö- ja praktikakohti.

Toetan aktiivseid BEST-Estonia liikmeid nende tegevuse s ning kutsun 
ettevõt jaid üles osalema tudengite ko rraldatud projektis Võti Tulevikku.
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Mis on Võti Tulevikku?
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Osalemise võimalused
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Paketid

* Piiratud arv pakette
 

Lisainfo: www.VT.ee
Kontakt: votitulevikku@BEST.ee

1010

DIGI

    VT kataloog  + seminar 
    mess + veeb  

veeb 
     

STANDARD

VÕTI*

KULD*

TEEMANT*

mess + veeb 
 

VT kataloog + mess 
    + veeb  

   
 veeb    

 

  

seminar + mess



Võti Tulevikku 2018 
statistika

Osales: 67 ettevõtet
8 koostööpartnerit’

2 MTÜ-d

Külastajate 
arv:

~ 3000

 

www.VT.ee
külastatavus

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

ürituse ajal 35 000

enne üritust 50 000

Tudengite 
osalemine
messil

V kursus

IV kursus

III kursus

II kursus

I kursus

27%

23%
33%

11%
6%

91%
vastanud 

tudengitest
peab üritust vajalikuks või
väga vajalikuks

Board of European
Students of Technology



Ettevõtete soovitused
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2018. a projektis osalenud ettevõtted



Board of European Students of Technology
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csillamaa@gmail.com
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BEST-Estonia 
Ehitajate tee 5, STU-303 

Tallinn, 19086 
Reg.nr. 80035202 

Tel: +372 620 3625 
meeskond@vt.ee

www.VT.ee
www.BEST.ee


