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Isiklik informatsioon

Nimi: Reelika Alunurm
Sünniaeg: 27.05.1988
Aadress: Pikk 52-18, Tartu, Eesti
Telefon: +372 5344 0957
E-mail: reelika@domusdorpatensis.org

Hariduskäik
2016-… Tartu Ülikool

Majandusteadus, doktoriõpe.
2014-2016 Tartu Ülikool

Majandusteadus, magistriõpe
2011-2014 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Ettevõtlus ja projektijuhtimine, cum laude
2007-2010 Tallinna Ülikool

Lähis-Ida ja Aasia kultuurilugu, Jaapani suund

Töökogemus

2018-… DD StratLab tegevjuht

Kultuuri ja teaduse sihtasutus Domus Dorpatensis (Raekoja plats 1, Tartu)

Ülesanded: Konsultatsiooni- ja koolitusüksuse DD StratLab tegevuse juhtimine,
konsultatsiooniprojektide eestvedamine ja läbiviimine (mh organisatsiooni strateegia
struktuur, juhtimismudelid, huvikaitse, võrgustiku juhtimine), koolitusprojektide
eestvedamine ja läbiviimine, tugifunktsioonide haldamine (personal, kommunikatsioon ja
turundus jne).

2018-2019 Vanemkonsultant juhtimiskonsultatsioonis

PricewaterhouseCoopers Advisors AS (Pärnu mnt 15, Tallinn)

Ülesanded: Juhtimiskonsultatsiooni projektide projektijuhtimine, pakkumuste ja
hankepakkumuste koostamine, juhtimisteemaliste projektide elluviimine (mh strateegia,
protsessijuhtimine ja – optimeerimine, juhtimisstruktuuride parendamine), uuringute ja
raportite koostamine jne. Lisaülesandena PwC-sisese Baltiülese koostöö arendamine, mh
ühistegevuste koordineerimine, sisekommunikatsioon, tehnoloogilise infrastruktuuri
haldamine jne.

2017-2018 Aasiasuunalise koostöö projektijuht

Tartu Ülikooli majandusteaduskond (J. Liivi tn 4, Tartu)



Ülesanded: Kogu aasiasuunalise suhtluse korraldus, rahvusvaheliste konverentside
korraldamine, delegatsioonide vastuvõtt ja lähetamine, Aasia ja Lähis-Ida magistriõppekava
arendamine, kõigis majandus-teaduskonna ja Aasia keskusega seotud projektides osalemine,
projektimeeskonna juhtimine.

2016 – 2017 Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees

Tartu Ülikool (Ülikooli 18, Tartu)

Ülesanded: Ülikooli struktuuriüksuse juhtimine (7 töötajat, 142 vabatahtlikku),
struktuuriüksuse eelarve haldamine (u 130 000), kogu üliõpilasesinduse töö eest vastutamine,
koostöö ülikooli rektoraadiga, jooksvad ülesanded.

2014 – 2017 Organisatsioonide arendamise juht

Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna SA (Ülikooli 18b, Tartu)

Ülesanded: Kolmanda sektori organisatsioonide strateegilise juhtimise ja arendamise
programmi juhtimine, strateegialoome ja organisatsiooni juhtimistegevuste suunamine,
projektimeeskondade juhtimine.

2014 – 2015 Haldur, juhatuse liige

MTÜ Tartu Tenniseklubi (Laulupeo pst. 19, Tartu)

Ülesanded: Organisatsiooni juhtimine, strateegia ja eesmärkide täitmine, personali juhtimine,
lepingute haldamine, kliendibaasi ja majandusliku seisu haldamine, projektide ja
korraldatavate ürituste haldamine, erinevad jooksvad ülesanded.

2012 – 2015 Laevaagent

Easy Agency OÜ (Mai 6A-83, Pärnu)

Ülesanded: Kaubalaevade liiklemise koordineerimine, suhtlemine Politsei- ja Piirivalveameti,
Eesti Maksu- ja Tolliameti, Veeteede Ameti, Terviseameti ja Eesti Lootsi osakondadega,
ekspordipaberite käsitlemine, tarvikute ja kütuse tellimine.

2011 Raamatupidaja abi (tähtajaline töö)

Cambridge Newspapers Limited (Winship Road, Milton, Cambridge,United Kingdom)

Ülesanded: Posti vastuvõtt ja sorteerimine; arvete sorteerimine, süsteemi sisestamine ja
õigsuse kontrollimine; bilansiteadete korrastamine ja tasaarveldus; arvete, kontode ja maksete
jälgimine, korrastamine ja uurimine; maksedokumentide ja iganädalase maksegraafiku
kontrollimine; koopiadokumentide päringud; üldpäringutele vastamine; dokumentide
säilitamine, sorteerimine, ahriveerimine.

Organisatsioonid
2019-… Eesti Üliõpilaskondade Liidu nõukogu liige
2017-... Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna SA nõukogu liige
2016-2017 Tartu Ülikooli senati liige
2016-2017 Tartu Ülikooli majandusklubi juhatuse liige



2015-2017 Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku liige
2015-2017 Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse liige, revisjonikomisjoni liige,
sotsiaalteaduste valdkonna ja majandusteaduskonna nõukogu liige
2014-2017 Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna SA juhtmeeskonna liige, vabatahtlik

Keeleoskused
Eesti keel: emakeel
Inglise keel: kõrgem tase (C2)
Saksa keel: keskmine tase (B1)
Jaapani keel: algtase (A2)
Soome keel: algtase (A1)
Vene keel: algtase (A1)

Juhiluba

B kategooria


