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KOULUTUS

Helsingin normaalilyseo, lukio (2015)
Ylioppilastutkinto

Aalto-yliopisto, 70/180 op.
Informaatioverkostot
Aloitus vuosi (2016), arvioitu valmistumisaika (2021).
TYÖKOKEMUS

ZOAN 07/2019 Project Coordinator
Toimin projektinpäälliköiden kanssa asiakkaiden sekä tuotannon välillä.

Fasaani Antik / Helsinki Secondhand, 01/2018 – 2019
Myyjä
Antiikkiesineiden myyntiä korkeavuorenkadun myymälässä Helsingissä.
Asiakaspalvelua, kaupanpyörittämistä, esineiden myyntihinnan arvioimista ja
kunnostamista sekä asuntojen tyhjennystä.

BW-Restaurants, 06/2013 – 05/2016
Keittiöapulainen/Tarjoilija
Ensimmäisinä vuosina toimin keittiöapulaisena kaikissa BW-Restaurantsin
ravintoloissa, sekä koulutin uusia työntekijöitä eri työtehtäviin. / Myöhempinä vuosina
tarjoilin Farang -ravintolassa.

Eneas Studio, 02/2015 – 02/2016
Malli
Vuoden verran tein töitä mallitoimistolle. Osallistuin moniin hius- sekä muotinäytöksiin
ympäri Suomea mm. Helsinki Fashion Week tapahtumassa.

BW-Restaurants, 05/2017 – 09/2017
Keittiöapulainen/Kokki festareilla
Vuoden mittaisen matkustusloman jälkeen palasin aikaisempiin työtehtäviin, sekä toimin
apulaiskokkina Farang-ravintolassa

Vapaaehtoistyö,
Thaimaassa, 05/2016 – 12/2016: Community Building Volunteer Programme
Pelastusarmeija 06/2012: Lastenleirin apulaisjohtaja

Muistojen Kahvila -elokuva, 02/2018 – 06/2018
Sovittaja ja musiikin coach
Autoin Heikki Sarmannon laulujen sovittamisessa musiikillisesti sekä tulkkauksellisesti
suomenkielestä ranskankielelle. Autoin näyttelijöitä lauluosuuksissa sekä
harjoitteluvaiheessa että studiossakin. Osallistuin myös demojen äänittämiseen.
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LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Helsingin normaalilyseon lukionoppilaskunta, 09/2012 – 04/2015
Sihteeri
LISÄTIETOJA
Risto Mäenpään säätiön stipendi: (1000 €) matemaattisissa aineissa ansioituneille
Pro Musica –mitalli: tunnustuksena hienosti sujuneista opinnoista lukion aikana
Harrastukset
- kalliokiipeily, surffaus, vaellus sekä uinti
- musiikintuotanto ja kuorolle sekä orkesterille sovittaminen
- Improteatterissa mukana sekä näyttelijänä, että muusikkona
Luonne
Edelliset työnantajani ovat kuvailleet minua hyvin ahkeraksi oma-aloitteiseksi
työntekijäksi, joka sulautuu hyvin uuteen työporukkaan ja sopeutuu haasteellisissakin
työtehtävissä. Asiakaspalvelun yhteydessä minua on kuvailtu ystävälliseksi ja
huomioonottavaiseksi. (Työarvioinnin näkeminen mahdollinen tarvittaessa)
Musiikkipiireissä minut on kuvattu hyvin päteväksi ja omaperäiseksi muusikoksi.
SUOSITTELIJAT

Milla Mustonen, keittiöpäällikkö, BW-Restaurants
Milla Mustonen on BW-Restaurants –ravintolan, Boulevard Socialin pitkäaikainen
keikkiöpäällikkö. Mustonen oli esimieheni koko työaikanani, kun olin firmalla töissä.
Puh: +358 50 5382123
e-mail: milla.mustonen@boulevardsocial.fi

Jan Lindroos, Helsinki Secondhand
Jan Lindroos on Helsinki Secondhand –antiikki ja design liikkeen omistaja/kauppias.
Lindroosin antiikkiosaaminen ja –kokemus on hankittu vuosikymmenten
työkokemuksen ansiosta sekä suvun pitkästä historiasta ja toiminnasta antiikkialalla.
Puh: +358 50 4329013
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