Kersti KALJULAID
Geboren te Tartu, Estland in 1969.

Opleiding:
Behaalde in 1992 de graad van Bachelor of Sciences in de biologie (genetica) aan de universiteit van
Tartu in Estland. In 2001 behaalde zij het diploma Master of Business Administration aan dezelfde
universiteit.
Beroepservaring:
In 1998 en 1999 werkte Kersti Kaljulaid als partner bij Hansapank Markets (afdeling
Bankinvesteringen). Haar voornaamste taak was de deelname aan transacties inzake fusie, overname
en privatisering als verantwoordelijke voor Due diligence-processen en bedrijfsevaluaties.
In 1999 werd Kersti Kaljulaid adviseur economisch beleid in het kabinet van de premier van Estland.
Haar verantwoordelijkheden omvatten de coördinatie tussen dat kabinet en de Bank van Estland, het
Ministerie van Financiën en de ministeries met de grootste begrotingen, maar ook de betrekkingen
met het IMF en met andere multilaterale financiële instellingen (EBWO, NIB, WB). Kersti Kaljulaid
nam samen met de ministers van Financiën en Sociale Zaken deel aan de voorbereiding van de
hervorming van het pensioenstelsel en assisteerde de premier bij de jaarlijkse
begrotingsonderhandelingen met de vakministers.
In 2002 werd Kersti Kaljulaid aangesteld als financieel directeur van de energiecentrale van Iru, die
eigendom is van een Ests energiebedrijf. In september 2002 werd zij directeur van de
energiecentrale.
Kersti Kaljulaid vertegenwoordigde de regering in het bestuur van de Estse Genoomstichting. Zij was
een der presentatoren van een wekelijks radioprogramma over binnenlandse en economische zaken.
Kersti Kaljulaid werd op 7 mei 2004 lid van de Europese Rekenkamer en werd toegewezen aan
controlegroep II "Structuurbeleid, vervoer, onderzoek en energie".
Zij was ook lid van het gemeenschappelijk controlecomité van Europol.
Van maart 2006 tot maart 2008 was Kersti Kaljulaid voorzitter van het Administratief Comité van de
Rekenkamer. Van februari 2008 tot mei 2010 was zij als vertegenwoordiger van kamer II lid van de
groep CEAD (coördinatie, communicatie, evaluatie, certificering en ontwikkeling).
Na de reorganisatie van de Rekenkamer was zij van juni 2010 tot december 2013 het
verantwoordelijke lid voor de DAS (betrouwbaarheidsverklaring) in de kamer CEAD (coördinatie,
evaluatie, certificering, ontwikkeling).
Sinds januari 2014 is zij lid van kamer I “Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen”.

