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Kerro lyhyesti itsestäsi ja

osaamisestasi

TAHDIKAS JA AITO AVAINTEKIJÄ ESIMIESTEHTÄVIIN

Olen 40-vuotias nurmijärveläinen. Koulutukseltani olen upseeri. Arvostan saamaani

koulutusta ja haastavissa työtehtävissä saatuja valmiuksia toimia erilaisten

ihmisten parissa poikkeuksellisissakin olosuhteissa. Koulutus ja upseerin

työtehtävät antavat erinomaiset valmiudet toimia johto-, esimies-, kehitys-,

suunnittelu- ja koordinointitehtävissä. Olen toiminut yli kymmenen vuotta

vastuullisissa esimiestehtävissä merivoimissa muun muassa aluksen päällikkönä

sekä operaatioupseerina joukkoyksikön esikunnassa. Kykenen rakentamaan

pitkäjänteistä ja strategista toimintaa. Tunnistan itsessäni hyvät alais- ja

esimiestaidot. Osaan markkinoida ja tehdä tulosta, kun tavoite on selvä ja kestää

kriittisenkin tarkastelun. Olen asiallinen ja vakuuttava edustaja.

Olen tehnyt töitä monenkirjavissa tehtävissä ja sillä hankkinut laajan näkemyksen

toiminnasta erilaisten ihmisten ja heidän asioidensa kanssa. Ymmärrän elämää ja

katson eteenpäin vakaalla elämänasenteella. Saan asiat järjestymään ja tahdon

aina kokea tekemäni työn arvokkaana. Tavoitan asetetun tavoitteen ja luotsaan

toisetkin tarvittaessa asetettuun päämäärään.

Olen luonteeltani suunnitelmallinen. Saan asiat rullaamaan ja nautin työstäni, kun

näen asioiden tapahtuvan asetetun tavoitteen mukaisesti. Toimin tehokkaasti ja

joustavasti niin yksin kuin työryhmänkin jäsenenä. Asemasta ja tehtävästä riippuen

otan asioihin kantaa pontevasti ja tuon näkökantani yhteiseen pohdintaan.

Tarvittaessa muokkaan ja kokoan yhteisistä esityksistä ja mielipiteistä yhteisen

tavoitteen ja määritän tehtäväpolun siihen pääsemiseksi nopeasti. Koen kykeneväni

hyvin hahmottamaan olennaiset tekijät epäolennaisista ja siten kykeneväni

tehokkaasti saavuttamaan asetetun päämäärän. Entisissä tehtävissäni suunnittelu-

ja organisointikykyni on todettu hyviksi ja paineensietokykyni tunnustettu

vastuullisissa tehtävissä. Olen hyvin yhteistyökykyinen ja hyvä joukkuepelaaja.

Olen suora, aito ja aikaansaava ihminen. Teen työn hyvällä asenteella ja laadulla.

Tulen mielelläni kehittämään ja parantamaan työn tuottavuutta ja antamaan oman

työpanokseni asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi mielenkiintoisissa tehtävissä.

Kokeile - erilaisella työtaustalla tuon innostavan uuden sykkeen tekemiseen. En

lupaa kuuta taivaalta, mutta laadukkaan tuloksen ja tinkimättömän

päämäärätietoisen työskentelyotteen tuloksen takuuksi.

Olen käytökseltäni korrekti, luotettava ja vastuuntuntoinen työntekijä. Pyrin

työssäni korkeaan laatuun ja asetettujen tavoitteiden päämäärätietoiseen

saavuttamiseen. Kykenen käsittelemään laajoja asiakokonaisuuksia ja

hahmottamaan organisaation kannalta keskeiset ja toiminnan kannalta tärkeät

tekijät. Ohjaan organisaatiossa asetetun tavoitteen saavuttamiseen tähtäävää

työskentelyä kärsivällisesti ja alaiseni huomioonottavasti, kuitenkin vaatien sekä

omalta työltäni että muilta ohjauksessani olevilta toimijoilta tavoitteeseen

sitoutunutta asennetta ja työotetta.

Ylin suoritettu koulutustaso Yliopisto tai korkeakoulu

Tutkinto Upseerin tutkinto (162 ov)

Pää- ja sivuaineet,

erikoistumisaineet,

suuntautuminen

Merisotalinja sis. kasvatustieteen perusopinnot

Koulutustaso

Koulutus



Oppilaitos Maanpuolustuskorkeakoulu

Valmistumisaika 6/2001

Tutkinto Ylioppilastutkinto

Pää- ja sivuaineet,

erikoistumisaineet,

suuntautuminen

Yleissivistävät opinnot, lukion oppimäärä

Oppilaitos Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Valmistumisaika 11/1996

Tutkinto Rakennuspiirtäjän tutkinto

Pää- ja sivuaineet,

erikoistumisaineet,

suuntautuminen

Tekninen piirustus

Oppilaitos Helsingin kaupungin Vallilan ammattioppilaitos

Valmistumisaika 5/1993

Äidinkieli suomi

1. vieras kieli englanti, hyvä

Muu kielitaito ruotsi tyydyttävä/Valtion kielitutkintolautakunnan virkamiestutkinto

Tietotekninen osaaminen Hyvät IT-perustaidot ja -tiedot: tekstinkäsittely, kuvankäsittely, taulukkolaskenta

MS Office: PowerPoint, Excel, Word

Mac: Keynote, Numbers, Pages

Internet/SOME: LinkedIn, Twitter, Facebook

Onko sinulla hygieniapassi? Ei

Työnantaja Puolustusvoimat

Tehtävänimike ja -kuvaus Operaatioupseeri: Tehtävässä joukkoyksikön esikunnassa päävastuualueena

operatiivisen toiminnan suunnittelu, toimeenpano, koordinointi, seuranta ja

kehittäminen, TRSS ja budjetointi sekä esimiestyö.

Työsuhde alkoi 7/2010

Työsuhde päättyi 12/2011

Työnantaja Puolustusvoimat

Tehtävänimike ja -kuvaus Laivueupseeri: Tehtävässä joukkoyksikön esikunnan johtaminen, talouden,

toiminnan ja resurssien suunnittelu ja seuranta, laivueen henkilöstösuunnittelu ja

henkilöstön kehittäminen sekä esimiestyö.

Työsuhde alkoi 3/2010

Työsuhde päättyi 6/2010

 

 

Kielitaito

Osaaminen

Työkokemus

 



Työnantaja Puolustusvoimat

Tehtävänimike ja -kuvaus Operaatioupseeri: Tehtävässä joukkoyksikön esikunnassa päävastuualueena

operatiivisen toiminnan suunnittelu, toimeenpano, koordinointi, seuranta ja

kehittäminen, TRSS ja budjetointi sekä esimiestyö.

Työsuhde alkoi 5/2008

Työsuhde päättyi 3/2010

Työnantaja Puolustusvoimat

Tehtävänimike ja -kuvaus Aluksen päällikkö: tehtävässä vastuu aluksesta, henkilöstöstä ja lastista,

operatiivisen toiminnan suunnittelu ja toimeenpano, henkilöstöhallinto ja

henkilöstön kehittäminen ml. kehityskeskustelut.

Työsuhde alkoi 11/2004

Työsuhde päättyi 4/2008

Työnantaja Puolustusvoimat

Tehtävänimike ja -kuvaus Aluksen I-upseeri: Tehtävässä aluksen kansialan henkilöstön johtaminen, aluksen

viikottaisen päiväpalveluksen suunnittelu, palveluksen johtaminen, henkilöstön

koulutus ja kasvatus sekä merenkulku.

Työsuhde alkoi 5/2002

Työsuhde päättyi 10/2004

Minulla on alan työkokemusta 10 vuotta 6 kuukautta

 

 

 



Muu työkokemus lyhyesti 6/2001–4/2002 (11 kk)

Merenkulku-upseeri/Puolustusvoimat/ Suomenlahden Meripuolustusalue:

Merenkulku-upseerin tehtävässä pääasiassa aluksen merenkulkualan henkilöstön

toiminnan johtaminen, vastuu merenkulkualan järjestelmien ja laitteiden

toimintakunnon ylläpitämisestä ja huolloista, vastuu merenkulkualan materiaalista

ja tarkastuksista, merenkulkutehtävät, aluksen navigointi- ja ohjailutehtävät

vahtipäällikköharjoittelijana, varusmieskoulutus ja kasvatus sekä esimiestyö.

1/1997–6/2001 (4 v 6 kk)

Vartija/Securitas Oy/Helsinki-Vantaa Airport Security: Vartiointitehtävät Helsinki-

Vantaan lentoasemalla valvontapisteissä ja kiertovartiossa. Kulunvalvonta, kohteen

yleisen järjestyksen valvonta ja ylläpitäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa,

asiakaspalvelu ja neuvonta.

11/1996–12/1996 (2 kk)

Toimihenkilö/Suomen Kulttuurirahasto: Tilapäisessä tehtävässä Suomen

Kulttuurirahastossa avustavissa toimistotöissä apurahahakemusten vastaanotossa

ja käsittelyssä sekä lähettitoiminnassa.

7/1996–11/1996 (5 kk)

Myyntiedustaja ja aluepäällikkö Länsi-Helsingin alueella/ Suomen Huoneistoketju

Oy: Kiinteistönvälitystyö, asiakashankinta, toimeksiantosopimusten laatiminen,

asiakaspalvelu ja kontaktointi, myyntiesitteiden laatiminen, kohteiden markkinointi,

esittelyt ja myynti, kaupan vahvistaminen ja palvelun jälkimarkkinointi asiakkaille,

alueen myyntiedustajien koulutus ja esimiestyö.

4/1993–5/1993 (2 kk)

Rakennuspiirtäjä/Sato-Arkkitehdit Oy: Opiskeluun liittyvä työharjoittelu.

Rakennuspiirtäjän työtehtävät arkkitehtitoimistossa. Piirtäminen ja pienoismallin

rakentaminen.

3/1992–11/1992 (9 kk)

Myyjä/K-Valinta Harri Salonen: Kassanhoitajana ja tavaroiden esille asettajana

elintarvikekaupassa. Ilta- ja viikonlopputyö keskiasteen opiskelujen kuluessa.

2/1989–9/1989 (8 kk)

Myyjä/Kukkura T:mi Ritva Kantola:

Kassanhoitajana ja tavaroiden esille asettajana.

Lisäksi kesätöitä (yhteensä 1 v 1 kk) R-kioskin myyjänä, siivoojana kahdessa

yrityksessä ja talonmiehen sijaisena kerrostalossa.

Muokkaa Lähetä

Rekisteriseloste

Muista myös lähettää hakemuksesi, kun olet tarkistanut sen kirjoitus- ja muilta virheiltä.
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