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TAIDOT,
OSAAMINEN JA
KIINNOSTUKSET

TYÖPROFIILINI

Projektien suunnittelu ja vetäminen, sisäinen viestintä, sisällöntuotanto, markkinointitehtävät,
valokuvaus, kuvien sekä videoiden käsittely, verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen, digitaaliset ratkaisut.
Erinomainen kielitaito (kirjallinen ja suullinen) – SVE, FIN, ENG, hyvät IT-taidot ja monipuolinen
järjestelmäkokemus, MS-Office –sovellukset, Adobe Lightroom, Photoshop, Premiere Pro ja Indesign, KTMtutkinto, intohimoinen ote työhön.

Viimeisen vuoden aikana olen kehittänyt taitojani opiskellen valokuvaamista, sisällöntuotantoa,
videoeditointia, kuvajournalismia ja kirjoittamista. Kirjoitan sisältöjä ja valokuvaan niin omiin kuin
ulkoisiinkin kanaviin. Valokuvausprojekteihini on kuulunut mm. ulkoilu- ja urheiluaiheisia tapahtumia ja
olen kirjoittanut artikkeleita Koillissanomat -paikallislehteen. Parhaillaan kirjoitan retkeilytaitoihin liittyvää
artikkelisarjaa Suomen Ladulle sekä Metsähallitukselle. Artikkelit julkaistaan Metsähallituksen Luontoon.fi
-sivustolla syksyllä 2019.
Työurallani olen toiminut vakuutus- ja rahoitusalalla monien haastavien työtehtävien parissa.
Työtaustaani kuuluu projektityöskentelyä suunnittelusta läpivientiin, kehitysprojekteissa asiantuntijana
toimimisesta, sisällöntuotantoa yrityksen moniin tarpeisiin, sisäistä viestintää ja tiedottamista,
asiakaspalvelua, sekä yhteistyötä monien liiketoimintayksiköiden kanssa.
Luonteeltani olen avoin, positiivinen, oma-aloitteinen ja heittäytyvä. Innostun ulkoilusta, valokuvauksesta
ja sisällöntuottamisesta. Olen energinen ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Lähden
mielelläni kokeilemaan uusia asioita ja viihdyn työtehtävissä, jotka tarjoavat vaihtelua ja haastetta.
Ulkoiluala ja luonto ovat sydäntäni lähellä, ja näen itseni työskentelemässä näiden asioiden parissa
tulevaisuudessa. Olen organisointikykyinen, aikaansaava, pitkäjänteinen ja asiakaslähtöinen.

KOULUTUS

KUUSAMO-OPISTON VALOKUVAUSLINJA, KUUSAMO - 34 OSP, TÄYSIPÄIVÄISET OPINNOT
2018 - 2019
SUOMEN LADUN VAELLUSOPASKOULUTUS, UK-KANSALLISPUISTO
KESÄVAELLUSOPAS 2013 JA TALVIVAELLUSOPAS 2017
HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN / KTM, HELSINKI
2015 - MASTER IN INTERNATIONAL MANAGEMENT AND STRATEGY, KV-LIIKETOIMINTA JA MARKKINOINTI
SIJOITUSPALVELU- & SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO, ARVOPAPERIVÄLITTÄJIEN YHDISTYS
2007 & 2008- APVY-TUTKINTO I JA II
HAAGA HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES / BBA, HELSINKI
2006 - DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS, KV-LIIKETOIMINTA JA MARKKINOINTI
GYMNASIET LÄRKAN, HELSINKI
2000 – YLIOPPILAS
OCEAN REEF SENIOR HIGH SCHOOL, PERTH, AUSTRALIA
07/1997 – 06/1998 – VAIHTO-OPPILAS

KOKEMUS

FREELANCE-TOIMITTAJA
03/2019 –
Koillissanomat Oy / Kaleva 365, Kuusamo – Artikkelit painettuun lehteen
Suomen Ladun & Metsähallituksen Luontoon.fi –sivuston kehitys- ja sisällöntuotantoprojekti
MARKKINOINTITEHTÄVÄT - NATURA VIVA OY, HELSINKI
04/2018 – 07/2018
Myynti ja asiakaspalvelu (FIN ja kv-asiakkaat), some-viestintä, tapahtumien järjestäminen, FAM-ryhmien
hostaus, nettisivujen päivittäminen ym.
ASIANTUNTIJA, LIIKETOIMINNAN KEHITYS - MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
09/2015 -04/2018
Vakuutusten myyntiin ja hoitoon liittyvien tuote- ja asiakasmateriaalien kokonaisvaltainen kehitys ja
ylläpito, ml. sisällöntuotanto yhdessä liiketoiminnan ja lakiasioiden kanssa, tiedottamisen ja asiakaskampanjoiden kokonaisvaltainen koordinointi. Kehitysprojekteissa asiantuntija- ja projektipäällikön rooli.
Suurin kokonaisuus oli intranetin kehityshanke, jossa tehtävänäni oli määritellä kokonaisuus yhteistyössä
tietohallinnon ja konsulttitoimiston kanssa, sekä lanseerata ja kouluttaa uusi intra yhtiössä yhteistyössä
viestinnän kanssa. Määrittelyvaiheen työhön lukeutui mm. yhteistyössä konsulttitoimiston kanssa tehty
metatieto- ja dokumenttienhallintamalli, sekä sisältörakenteen kokonaisvaltainen suunnittelu.
ASIANTUNTIJA, MYYNNIN TUKI JA ASIAKASKOKEMA - MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
12/2013 – 09/2015
Sijoituskatsausten sekä myynti- ja tarjousmateriaalien tuottaminen ja kehittäminen, verkkosivujen
kehittäminen, sisällön tuottaminen ja ylläpito, muu sisällöntuotanto, käännöstehtävät (FIN-SVE, FIN-ENG),
sisäinen viestintä.
ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT, VARAINHOITO - MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
10/2008 – 12/2013
Myynnin tukeen liittyvät työtehtävät – myynti- ja tarjousmateriaalien tuottaminen ja kehittäminen,
verkkosivujen sisällön tuottaminen sekä ylläpito, sisällöntuotanto ja käännöstehtävät (FIN-SVE, FIN-ENG),
sisäinen viestintä, yrityksen sisäisten sekä asiakastapahtumien järjestäminen. Asiakkuuden hallintaan
liittyvät tehtävät ja sijoitustoimeksiantojen toteutus hyvinkin hektisessä työympäristössä.
VAIHTELEVAT TEHTÄVÄT - FIM VARAINHOITO OY
01/2006 – 09/2008
Rahoitusneuvoja (Asiakaspalvelu), Private Banking –assistentti (myynnin tuki), Middle Office –toimihenkilö
OTC-JOHDANNAISTOIMIHENKILÖ & RAHOITUSNEUVOJA - OKO PANKKI OYJ & KOTIPANKKI OY
12/2003 – 01/2006
Vaihtelevat työtehtävät OTC-johdannaisten hallinnan, sekä OP-Kotipankin luottopäätösten ja
asiakaspalvelun parissa.

MUUT VASTUUTEHTÄVÄT

SUOSITTELIJAT

Suomen Latu ja Metsähallitus –yhteisprojekti, 10 artikkelin kirjoittaminen MH:n Luontoon.fi -sivustolle
Retkipaikka.fi:n ja Koillissanomat –paikallislehden satunnainen kirjoittaja
Suomen Ladun retkeilytyöryhmän jäsen 2018 – jatkuu toistaiseksi.
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