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Tere, minu nimi on Kaido ning ma olen Multimeedia Kujundaja spetsialiseerinud videotöötlusse, veebi disaini ning ka
graafilise disaini. Ma olen 22 aastat vana ning olen rahulik ja ratsionaalne kui olen stressi all. See aitab mul teha
disaini alast tööd mitte kiirustades, kui tähtaeg tuleb peale. Ma olen kogenud ning püüan hoida ennast kursis hetkel
olevate trendidega mida ma proovin ühildada oma stiiliga. Ma armastan disaini, videomänge, muusikat, ajalugu ja 
tehnoloogiat. Ma otsin väga loomingulist, lõbusat, koostöö õhkkonda kus ma saaksin kasvada ja luua.

Minu peamised tööd praktika ajal olid: Tarkvara uuendamine kooli arvutides, interneti kaablite tegemine, ruuteri
parandamine, interneti portide kontrollimine, arvutide ülesseadmine, kooli ajalooliste piltide skännimine ning teisi
väiksema mahuga töid.

Praktika, Kuressaare Ametikool, Kuressaare (2011)

Siin mind valiti välja, et saada 1 kuu praktikat Iirimaal. Seal ma tegin praktikat reisi firmas ja ma pidin kujundama 
flaiereid, postreid, roll-up-stende, veebi ja veebi bännereid, ning brošüüri. Peamiselt ma kasutasin Photoshop’i siin
kuna mul puudus kogemus teiste töö vahenditega.

Graafiline Kujundaja, Go4Less, Dublin (2012)

Tarkvara ja Andmebaaside Haldus Kuressaare Ametikool (2010 - 2013)
Multimeedia Kujundaja, Kuressaare Ametikool (2013 - 2016)

Multimeedia Kujundaja, Identity OÜs, Tallinn (2016)

Kogemusi alatest 3D’st ja video töötlusest kuni veebi disaini ja graafilise kujunduseni, keeruliste vigade otsimine.

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe InDesign, Adobe Flash, Audacity, 
Blender, HTML, CSS ning natukene PHP, Javascript.

Graafiline kujundamine, videomängud, muusika, ajalugu ja tehnoloogia.

Kuressaare Põhikool (2001 - 2010)

TEGEVUSED

Siin pidin tegema veebilehe ning selle kodeerima interneti ühenduseta.  
Noor Meister 2014

Siin pidin kujundama ajakirja Massin.
Trükis 2014

Siin pidin tegema logo ning brändingu Nukufilmi Lastestuudiole.
Noor Meister 2015

Äramärgitud töö Wood and Humanity võistlusel.

1 koht Europass Viral Video võistlusel 2014 ja 1 koht rahvahääletusel 2015.
1 koht EAS & EEK võistlusel kus pidi tegema reklaami kodulinna kohta.
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Praktika ajal pidin tegema promobug’i ehk telereklaami, animatsiooni videot ning kasutama Photoshop’i et muuta
värve erinevate hoonete seeriast.

Siin oli mul töid erinevates raskustes, näiteks: aitasin teha süžeeskeemi muusika videole, kasutasin 3D printerit ning 
tegin kaamerale statiivi, tegin veebilehe mis näitab pilte ja videosid puutetundliku ekraani peal, uuendasin oma port-
foolio lehte, töötlesin Europassi videot ning viimaseks disainisin toitlustus teenuse veebilehte.

Multimeedia Kujundaja, Evestus OÜs, Kuressaare (2015)
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