KOGEMUS
VUNK AGENCY / 2020 Asutaja ja projektijuht
Käesoleva aasta kevadel alustasin tööd vabakutselise 3D mudeldaja, visualiseerija
ning arhitektina. Viimasteks töödeks on olnud Vilsandi suvila arhitektuurne
eskiisprojekt ja Küprose jalgpallistaadioni arhitektuurivõistluse visualiseeringud.
Samm haaval on minu tegemistest välja kasvanud ettevõte, mis pakub arhitektuuri
visualiseerimise ja kinnisvara turundamise teenuseid – vunkagency.ee
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KONTAKT

ARHITEKTUURIBÜROO NAFTA / 2019 - 2020
Praktikant
Praktikandina olid minu ülesanneteks mõõdistamisprojekt ning tootejooniste
koostamine moodul saunamajale. Antud ülesanne pani tõsiselt proovile minu
tehnilised teadmised, sest varasemalt puudus mul kogemus tööprojekti
koostamiseks. Mõistsin, kuidas arhitekti visioonist realselt maja valmib.

SOUTHWESTERN ADVANTAGE / 2018 - 2019
Student manager
Kaks suve veetsin Ameerikas tudengiprogrammiga ukselt-uksele õpikuid ja
veebilehekülgi müües. Ameerikas õppisin töökust, kuna töötasin 13 tundi päevas
ning kuus päeva nädalas. Arendasin suhtlemis- ja inglise keele oskust, tehes üle
8000. müügikontakti. Iseseisvust ning ettevõtlikust, sest tegutsesin üksinda. Kõige
olulisem: avastasin enda tugevused ja nõrkused. Teisel suvel oli mul võimalus võtta
rohkem vastutust ning osaleda programmis mänedžerina. Arendasin enda
juhtimisoskusi ning sain ennast inimeste motiveerimisega proovile panna.

ARHITEKTUURIBÜROO HALDO ORVAS / 2017 - 2017
Praktikant
Arhitektuuribüroos töötamine oli minu jaoks põnev kogemus. Tegelesin arhitekti
eskiisjoonistest 3D mudelite koostamisega ning tegin hoonest ilupilte. Nägin
arhitektuuribüroo siseelu ning veendusin, et olen valinud õige eriala.
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Arhitektuur
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vardja.tristen@gmail.com

Jugapuu põik 13, Tallinn
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Linkedin
Linkedin.com/Tristen Vardja

OSKUSED
Eesti keel

ArchiCAD

Inglise keel

Photoshop

Vene keel

Microsoft Office

SOOVITAJA
MADIS PAJO
District Sales Leader
Telefon: +372 5348 7751
Email: madis.pajo@gmail.com

