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Työkokemus
11/2015 - Äkäslompolo Sportshop - Urheiluvaate ja -tarvikemyyjä, sosiaalisen median vastaava
• Sosiaalinen media: strategia, ideointi, valokuvaus ja toteutus (Facebook, Instagram)
• Verkkokauppa: asiakaspalvelu ja -myynti, tilausten hallinta
• Myymälä: Asiakaspalvelu ja myymälän päivittäinen ylläpito

09/2015 Sportia Ylläs – Urheiluvaate ja retkeilytarvikemyyjä, määräaikainen kausityö
11/2012 – 07/2015 Minna Parikka Shoes OY, Helsinki – Myyjä; verkkokauppa sekä lippulaivamyymälä
• Apulaismyymäläpäällikön tehtävät Minna Parikka Universum- lippulaivamyymälässä
• Verkkokauppahallinta: tilausten ja toimitusten käsittely, verkkoasiakaspalvelu
• Wordpress- verkkosivujen ja –kaupan kehittäminen, päivittäminen, muokkaaminen ja tekninen tuki
• Sosiaalisen median päivittäminen ja suunnittelu (Facebook, Instagram sekä sähköpostiviestintä)
• Markkinoinnin ja kampanjoiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä muun tiimin kanssa
• Henkilökunnan perehdyttäminen, motivointi ja johtaminen
• Asiakaspalvelu ja myynti, varastonhallinta, somistus ja näyteikkunainstallaatioiden rakentaminen
• Kanta-asiakastapahtumien järjestäminen ja emännöinti
• Myyntien seuraaminen, analysointi ja raportointi, päivittäisistä vuosittaisiin, sekä myymälässä että verkkokaupassa
• Laadun tarkistus ja asiakasreklamaatioiden käsittely, myymälässä sekä verkkokaupassa
• Sosiaalisen median päivittäminen ja suunnittelu (Facebook, Instagram sekä sähköpostiviestintä)
• Puvustusassistentin tehtävät Minna Parikan puvustamassa Cabaret Jamon- näytelmässä 2013 Circus Circo
• Malliston ja merkin esittely sisäänostajille sekä lehdistölle Pariisissa Premiere Classe asustemessuilla

11/2011 – 11/12

My o My OY, Helsinki – Myyjä (naisten ja miesten vaatteet, mukaan lukien urheiluvaatteet)

• Itsenäinen työskentely kaikissa kolmessa My o My- myymälässä, Helsingissä, asiakaspalvelu sekä myynti
• Sisäänostoassistentin tehtävät ja My o My:n valikoiman organisointi
• Somistaminen, myymälän ja näyteikkunoiden tuoteasettelujen suunnittelu ja rakentaminen
• Markkinoinnin ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä tiimin kanssa
• Tuotelähetysten vastaanottaminen ja käsittely, hinnoittelu ja tuotteiden lisääminen kassajärjestelmään

10/2010 – 9/12

Design Alava, Helsinki – Yrittäjä, vaatesuunnittelija

• Käsin ja koneellisesti neulottujen naisten vaatteiden suunnittelu ja valmistaminen (2 mallistoa vuodessa)
• Markkinointi, kampanjasuunnittelu ja toteuttaminen, luovien alojen verkostojen kehittäminen ja ylläpito
• Mallikappaleiden valmistus, tuotantoketjun ja tarvikehankintojen hallinta, kaavoitus, mittatilaustyöt
• Käsin neulottavien mallien suunnittelua MODA- ja Novita lehdille
• Budjettisuunnittelu ja toiminimen hallinta, rahoitusvaihtoehtojen etsintä ja hakeminen
• Harjoittelijoiden ja määräaikaisten työntekijöiden rekrytointi, perehdyttäminen ja johtaminen
• Rölli ja Kultainen Avain- elokuvan neulesuunnittelu sekä valmistus, (Matila Röhr Productions OY)
• Näyttelyihin osallistuminen: To Declare (Helsinki 2012) ja Helsinki FRESH (Berliini 2012)

9/2010-9/11

Minttu Vesala, Helsinki – Stylistin assistentti

• Mainoskampanjat, muotikuvaukset, -näytökset ja tapahtumat yrityksille Elle-lehti, Seppälä, DNA OY ja Spalt PR
• Vastuualueet: mm. puvustamon hallinta, asujen muokkaaminen ja uusien ompeleminen

2 –9/2010

Tiia Vanhatapio – Dark Creations Oy, Helsinki – Tuotantoassistentti
• Tuotanto- sekä hankintaketjujen hallinta Suomessa ja Virossa, kaavoitus, mallikappaleiden valmistus
• Kausimallistojen osien suunnittelua, mittatilaustyövastaava (hää- ja iltapuvut), studion ja myymälän ylläpito

3/2009 – 2/10
2/2005 – 6/08
2 – 8/2004
5 – 8/2003
12/2002 – 4/2003
10/2001 – 8/2002

Zio Oy, Helsinki- Myyjä, kengät ja laukut
Spice Shoes Ltd., Lontoo – Myyjä, kengät ja laukut
Europehouse, Tampere – Vaatemyyjä
Seppälä, Tampere – Vaatemyyjä
Pala-Paroni, Rovaniemi – Kangasmyyjä
Tampereen Säästö-Tex, Rovaniemi – Myyjä

Koulutus
9/2005 – 6/08

10/2009 – 8/10
8/2002 – 5/03
08/1999 – 05/02

Taiteiden kandidaatti – Middlesex University, Lontoo

• Pääaine: Vaatesuunnittelu
• Sivuaineet: Stailaus / mainonta sekä taidehistoria
• Marios Schwab parfyymikonseptin suunnittelu ja kampanja: projekti ja kilpailun voitto
• Lopputyömallisto: 6 naisten kaavoitettua ja käsin neulottua asukokonaisuutta vuosikurssin loppunäytöksessä

Mallimestarin erikoisammattitutkinto, Helsingin palvelualojen oppilaitos
Avoimen yliopiston tekstiili- ja vaatetusopintoja, Lapin Yliopisto, Rovaniemi
Ylioppilastutkinto - Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi

Luottamustehtävät
08/2016 - Varainhoitaja - Ylläksen Koirakerho ry

Kielitaito
Suomi: Äidinkieli
Englanti: Erittäin hyvä
Ruotsi: Perusteet

IT-taidot
Mm. MS-office ohjelmat, Adobe Photoshop, InDesign ja Illustrator, Wordpress, Mycashflow, Winpos.

Harrastukset
Juoksu, murtomaahiihto, telemark-hiihto, pyöräily, vaellus, pilates, jooga, avantouinti, pelastuskoiratoiminta.

