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Täienduskoolitusasutuse 

nimetus 

OÜ Personaliekspert 

Reg.nr. 11853792.    www.personaliekspert.ee  

Õppekava nimi Kliendikogemuse spetsialisti baaskoolitus 

Õppekavarühm  Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm 

Õppe kogumaht   64 ak/h (48 ak/h auditoorset tööd ja 16 ak/h iseseisev töö) 

 

Õppekava koostamise alus OSKA uuringu 2018. aasta aruandes on välja toodud teravalt 

tunnetatud puudus teenindus- ja müügitöötajatest jaekaubanduses. 

Töötajate erialases täienduskoolituses osalemine soodustab Eesti 

ettevõtetesse vastava erialase asjatundmuse jõudmist. 

 

Koolituse sihtgrupp  Inimesed, kes soovivad tööle asuda teenindussektorisse 

Õppe alustamise tingimused Puuduvad  

Õppe eesmärk 

 

Anda õppijale baasteadmised ja -oskused töötamaks edukalt 

teenindussektoris 

Õpiväljundid 

 

Koolituse läbinud õppija: 

• oskab ennast atraktiivselt tulevasele tööandjale esitleda; 

• teab kliendikogemuse loomise etappe; 

• oskab luua suurepärast kliendikogemust; 

• oskab analüüsida teeninduskogemust. 

Õppe sisu ja õppeprotsessi kirjeldus 

Auditoorse õppetöö maht Koolitusel käsitletavad teemad 

8 ak/h Sissejuhatus ja tutvumine. Kokkulepped ja eesmärgid.  

Kliendikogemuse spetsialisti valdkonda sisenemine: 

eneseturundamine (atraktiivne CV ja motivatsioonikiri, meeldejääv 

ja edukas esitlemine tööandjale). 

8 ak/h Kliendikogemuse loomise administratiivne pool: kliendi teekonna 

kaardistamine, teenindusstandard, teenindusprotsess, teeninduse 

hindamine.    

8 ak/h Kliendikogemuse spetsialist kui suurepärase kliendikogemuse looja 

ja meeskonnamängija (väärtused, isiksuseomadused, hoiak, 

emotsionaalne pangaarve ja sisekliendi teenindus). 

 

16 ak/h Kliendikogemuse spetsialisti oskused:    

- erinevad müügitehnikad; 

- kliendisõbralikult e-kirjadele ja kõnedele vastamine (sh 

pretensioonidele); 

- viisakas ja professionaalne silmast-silma suhtlus kliendiga; 

- edukas suhtlus erinevate klienditüüpidega (sh “raske kliendiga”); 

- oma toote või teenuse põhjalik tundmine; 

- iseenda motiveerimine; 

- digiväsimusega toimetulek. 

8 ak/h Kokkuvõte ja väljajuhatus kursusest.Teemad, mis lähtuvad õppijate 

vajadustest. 

 

Õppemeetodid Loeng-arutelu, rollimäng ja teised aktiivõppe meetodid koolitaja 

valikul 

Õppematerjalid Koolitaja poolt koostatud tõenduspõhised õppematerjalid 

http://www.personaliekspert.ee/
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Iseseisev töö Teenindussituatsiooni analüüs 8 ak/h 

Enese atraktiivne esitlus kliendikogemuse spetsialistina  8 

ak/h 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks 

Õppija  on osalenud vähemalt 90% auditoorsetest tundidest. 

Hindamismeetodid: iseseisvad ülesanded (3 ülesaannet) ja jooksev 

hindamine protsessi käigus 

Hindamiskriteeriumid: õpilane on sooritanud kõik iseseisvad tööd 

(hindamismeetodid) vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Hindamine on mitteeristav. 

 

Hindamine  

 
Hindamismeetod  Hindamiskriteerium  

Teenindussituatsiooni 

analüüs 

Õppija on hinnanud ühe 

teenindussituatiooni vastavust 

standardile ja analüüsinud seda 

Enese atraktiivne esitlus 

tööandjale 

Õppija on koostanud atraktiivsed 

kandideerimise dokumendid 

(CV ja motivatsioonikiri) 

Jooksev hindamine 

protsessi käigus 

Õppija osaleb aktiivselt 

rollimängudes ja grupitöödes 

ning aruteludes 
 

Kursuse läbimisel väljastatav 

dokument  

Kui õppija täidab õpingute lõpetamise nõuded, väljastakse 

tunnistus.  

Kui õppija koolitusel ette nähtud õpiväljundeid ei saavutanud või ei 

esitanud hindamismeetodeid, väljastakse tõend selle kohta, et õppija 

on koolitusel osalenud tuues välja koolitusel osaletud 

kontakttundide arv. 

Koolitaja kompetentsust 

tagava kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus 

 

Koolitajal on kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas. 

Koolitajal on täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus. 

 

Õppemaksu tasumise kord ja 

tähtaeg 

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-

alused/ 

Õppemaksu tagastamise 

alused ja kord 

 https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-

alused/ 

Vaidluste lahendamise kord Esimese võimalusena lahendatakse vaidlused omavaheliste 

läbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei 

saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna kirjeldus https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-

alused/ 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://www.personaliekspert.ee/kvaliteedi-tagamise-alused/  

Õppekava kinnitamise aeg 26.08.2021 

Õppekava muutmise aeg  
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