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Kansainvälinen HRIS osaaminen ICT alalla, 11 vuotta (sis. projekteja)
ICT osaaminen tuen & projektien osalta, 4 vuotta
Kommunikaatio, Jakarta, Indonesia (Aasia), 1 vuosi
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HR-projektit (esim. HRIS)
IT-projetit
Henkilöstönkehitys, valmennus, koulutus, tapahtumat
Some projektit

Yhteisöverkkosivuston suunnittelu ja toteutus. Mobiilisovelluksen suunnittelua ja seurantaa.
Lyhyt projekti seniorkansalaisten saattamisesta digitaalisten palveluiden äärelle.

Wordpress: Start-up yrityksen websivusto projekti 01-08/2016
Websivusto projekti: yhteisön websivuston uusiminen ja yhteensovittaminen someen. Suunnittelu &
toteutus.
Someprojektit / Facebook: yritysten FB laskeutumissivujen toteutus, tykkäyssivujen kehittäminen, FBryhmäsivujen kehittäminen, FB-markkinointi & -mainostus.
Työprosessin projekti: prosessityökalun opastus & implementointi yhteistyössä asiakkaan kanssa
Valmennukset & koulutukset: workshopit & yksilövalmennukset
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Tietojärjestelmien teknisten ongelmien omistajuus niiden alkamisesta ratkaisuun ja projektin
läpivieminen yhteistyössä projektitiimin kanssa.
Uusien järjestelmien (sisäiset ja SaaS) testaus ja käyttöönotto –projektit.
Tietojärjestelmätuen koulutus (suunnittelu ja toteutus) globaalisti.

Järjestelmät: Success Factor, Taleo, Oracle tietokanta, Lotus Notes, SAP P/3, SAP P/10,
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, SharePoint), taloushallinnon järjestelmät (mm. eInvoicing, Tax Engine/Sabrix, Cost of Sales), yrityksen omat sisäiset tietojärjestelmät, Remedy
työkalu.
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HR tietojärjestelmien ja -palveluiden ongelmien omistajuus alkamisesta ratkaisuun yhteistyössä
projektitiimin kanssa.
Osallistuminen globaaleihin HR projekteihin järjestelmän ja palvelun uudistuksissa.
Osallistuminen SOX (Sarbanes-Oxley) prosessien toteutumiseen.
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Teknisten- ja markkinointikoulutusten aikataulutuksen suunnittelu Nokialle globaalisti.
Koulutustilaisuuksien järjestelyt sisältäen budjetoinnin, hinnoittelun, sijaintipaikan
sopimusneuvottelut, kouluttajien buukkauksen ja koulutusmateriaalit sekä sisäisen että
ulkoisen laskutuksen.
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Nokian ylimmän johdon koulutustilaisuuksen koordinointi globaalisti (projekti) sisältäen
budjetoinnin, budjettiseurannan, pitopaikkojen valinnat, kouluttajien buukkauksen,
materiaalista huolehtimisen, e-Learning websivuston ylläpidon, laskutuksen sekä palautteiden
yhteenvetojen parannusehdotusten käsittelyn.
Tilaisuuksien pitopaikat: Suomi, Sveitsi, Kiina, USA.
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Lehden materiaalien hankinta & lehden taitto, muut hallinnolliset tehtävät
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Web-sivustojen ylläpitoa.
Rekrytointiprojektit (hakemusten käsittely, haastattelukutsut, kiitoskirjeet).
Laitteisto- ja ohjelmistosopimukset
Leasing-sopimukset
Myyntihenkilöstön koulutus + koulutusmateriaalin ylläpito.
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2014
2012-2013

META-Health Practitioner (valmistuminen 09/2014)
LCF Life Coach®, Valmentamo, Helsinki
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2013
2003-2007
1987

Licensed Practitioner of NLP™, NLP Akatemia, Espoo
Tietojenkäsittely/IT, Laurean Ammattikorkeakoulu, Espoo
Merkonomi, Espoon kauppaoppilaitos, Espoo

Suomi äidinkielenä, englanti työkielenä sekä ruotsin ja indonesian alkeet.

