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Üldandmed

Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte: 

liigutame kaupu ja informatsiooni.

• Müügitulu 56 miljonit eurot (2013) 

• 2,7 miljonit pakisaadetist

• 29 miljonit paberkirja

• 371 postiasutust

• 2664 töötajat üle Baltikumi

• Baltikumi suurim pakiautomaadivõrgustik 

167 automaadiga



Omniva töötajad

Alates 2013 sisaldab töötajate arv ka Läti ja

Leedu tütarettevõtete töötajaid.

Omniva töötajate arv
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Meeste ja naiste osakaal

mehed 22%

naised 78%

Töötajad ametikohtade lõikes

juhid 4%

spetsialistid 10%

autojuhid 13%

kuller 2%

postitöötlejad 17%

muu 7%

Täistööajaga vs osalise tööajaga töötajad

osalise tööajaga 19%

täistööajaga 81%

klienditeenindajad 22%

kirjakandjad 25%



Omniva

Maksekeskus (51%)
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Nõukogu
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Äridivisjon

Administratiivdivisjon
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Logistikadivisjon

Postiteenustedivisjon



Uus
lisanduv 

kaubamärk

Uusi teenuseid on keeruline müüa paljude eriilmeliste ja 
-nimeliste kaubamärkide alt.

Uus
lisanduv 
kauba-
märk



Eesti Posti kaubamärki jäävad 

kasutama: 

Uue kaubamärgi 

alla koonduvad:

Me jätkame kahe kaubamärgiga

Post24

ELS

Kirjakeskus

eArvekeskus

Unipakas

Postkontorid

Kandevõrk





Mõtleme avatult
Oleme avatud muutustele ja 

uutele võimalustele. Oleme

sõbralikud ja toetame

ägedaid ideid.

Oleme usaldusväärsed
Me teeme seda, mida

lubame. Me lubame seda, 

mida suudame ellu viia.

Loome lahendusi
Oleme uuendusmeelsed ja ettevõtlikud.

Kuulame klienti ja mõistame tema vajadusi.
Seome erinevad kanalid ja teenused

omnikanaliks ning loome klientidele

terviklahendusi.



Me teeme e-ettevõtluse

inimeste ja ettevõtete jaoks

lihtsaks ja igapäevaseks.
See on meie missioon. 

Me loome e-ettevõtluse standardi.
See on meie visioon.



• Uue kaubamärgi turuletuleku ettevalmistus üks aasta

• Väärtuste saadikute koolitamine – 1 kuu enne

• Juhtide foorum – vahetult enne

• Kõikidele töötajatele lühiinfo muutuse kohta

• Igale töötajale Omniva kingitus

• OMNIVA kaubamärgi avalikustamine 

• Juhid korraldavad infotunde muutuste kohta

• Juhtkonna Omnituur

• Väärtuste saadikud viivad läbi väärtuste töötubasid 

juuni – november 2014.

Väärtuspõhine juhtimine



Väärtuste töötoad töötajatele

Kuidas saab meie klient aru, et …

Kuidas väljendub minu igapäevatöös, et …

Mida saan mina ja meie meeskond teha selleks, et käituksime ja 

tegutseksime vastavalt väärtustele …

• Mõtlen avatult

• Loon lahendusi

• Olen usaldusväärne?





Aitäh kuulamast!


