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TOP 5 TYÖKOKEMUS
JAANA KOKKO
Työhyvinvoinnin ja
vastuullisen
perehdytyksen
asiantuntija sekä
markkinointiviestinnän
moniosaaja, joka innostuu
sisäisten HR-prosessien
kehittämisestä.
Vahvuuksiani ovat
tilanne- ja tunneäly,
joista olen saanut
kiitosta asiakaspalveluja koulutustilanteissa.
Uteliaan oppimishaluni ansiosta kokeilen
rohkeasti mm. erilaisia
sovelluksia ja vien asiat
ketterästi käytäntöön.
Hyvä huumorintajuni
on vienyt minua
eteenpäin erilaisissa
elämäntilanteissa.

06 / 2019Tmi Jaana Johanna
[sivutoiminen]

05-12 / 2018
Digikumppani
Ludia
[työharjoittelu]

07/201612/2018
VSSHP / TYKS,
lääkehuolto

02/201303/2016
KELA,
Tulkkauspalvelukeskus

050 411 7621
jaanajohanna@gmail.com
jaanajohanna.fi
vastuullinenperehdytys.fi

Tampere
[Etätyöalueena koko Suomi]

04/200503/2010
Lassila &
Tikanoja Oyj

DIGILIIKETOIMINNAN YRITTÄJÄ

Parempi työkulttuuri (Paku)® -konseptin
suunnittelussa käytin palvelumuotoilun ja
Leanin keinoja asiakaslähtöisen prosessin ja
verkkokoulutuksen sisältöjen kehittämiseksi.
Kokemusta on kertynyt lanseerauskampanjan
ja FB-mainonnan toteutuksesta. Olen oppinut
mitkä sisällöt tuovat parhaimmat tulokset.
MARKKINOINTIASSISTENTTI

Suunnittelin yritykselle sosiaalisen median
sisältösuunnitelman. Tuotin erilaisia tekstisisältöjä, visualisointeja ja muokkasin kuvia.
Opin olennaiset asiat työnantajamielikuvan
luomisesta.
TOIMISTOSIHTEERI

Monipuolisissa hallinnon sihteerin tehtävissä
vahvistin kokemustani laskutuksen, henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin tehtävissä. Opin
olennaiset asiat HR- ja rekrytointijärjestelmän
käytöstä sekä erilaisista sopimusasioista.

ASIAKAS- JA PALVELUNEUVOJA

Hoidin yksikön laskuntarkastuksen ja
valtakunnallista asiakaspalvelua sähköpostilla
ja puhelimitse. Opin tulkitsemaan lakia
erilaisissa tilanteissa. Koulutin henkilöstöä
asiakasviestintäsovelluksen käytössä.
PALVELUNEUVOJA

Vastasin yhdessä tehokkaan tiimin kanssa
valtakunnallisesta asiakaspalvelusta ja
viestinnästä Verkkopalvelut -sovelluksen
pääkäyttäjänä. Lisäksi toimin Palvelupäiväkirja
-sovelluksen pääkäyttäjänä ja kouluttajana
sekä hoidin pilottiprojektin raportoinnin.

PALAUTE
”Kiitos selkeistä
kuvallisista
perehdytysohjeista –
niistä on ollut
paljon apua
töiden tekemisessä.”
- Kollega

KIELITAITO
Suomi
äidinkieli

TUTKINNOT
MEDIATUOTANNON
TRADENOMI / 2021

Turun ammattikorkeakoulu

Vahvistin projektinhallinnan ja prosessien kehittämisen taitojani.
Digitaaliset asiakaspolut ja erilaiset kehittämismenetelmät tulivat
tutuiksi. Etätyöskentely oli luontevaa ja nautin keskusteluista, joissa
jaoimme oivalluksia ja kehitysideoita yhdessä ryhmän kanssa.

MARKKINOINTIVIESTINNÄN
AMMATTITUTKINTO / 2018

Raseko aikuiskoulutus

Kehitin markkinointiviestinnän ja sisällöntuottamisen taitojani.
Julkaisin sisältöjä eri viestintäkanaviin erilaiset kohderyhmät
huomioiden. Opin olennaiset asiat digitaalisen in-house
markkinoinnin tehtävistä ja hakukoneoptimoinnin perusteet.

Englanti
hyvä, B1

SIHTEERIN [SOTE]
AMMATTITUTKINTO / 2012

Ruotsi
perustaito, A2

Vahvistin entisestään taitojani toimia erilaisissa hallinnollisissa
työtehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan tuntemuksestani on hyötyä
monimuotoisessa strategisen toiminnan ja viestinnän kehittämisessä.

OHJELMISTOTAIDOT
Hyvät ja erinomaiset
perustaidot

MERKONOMI,
TALOUSHALLINTO / 2006

Raseko aikuiskoulutus

Raision kauppaopisto

Opiskelin hyvän pohjan liiketoiminnan ja taloushallinnon tehtävissä
toimimiseen. Opintojen ohessa ja valmistumisen jälkeen työskentelin
valtakunnallisessa asiakaspalvelu- ja laskutustehtävissä.

WordPress verkkosivut

VIIMEISIMMÄT KURSSIT
InDesign

Illustrator

Photoshop / Lightroom

Word, Excel ja
PowerPoint

Premiere Rush ja Sparkvideoeditointisovellus

Yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut lyhyet koulutukset.
Uudistuva osaaminen ja työhyvinvointi -koulutus
04-08 / 2022
Luovat konseptit
2020
Lean-johtamisen perusteet
2020
Palvelumuotoilu
2020
Valmentava työote [yhteisöpedagogiikka]
2020
Brändimakkinoinnin uudet ilmiöt ja kanavat
2019
Organisaation perehdytyssuunnitelma
2019
Nonprofit organisaation markkinoinnin kehittäminen
2019
Työpajan tai verkkotilaisuuden fasilitointi [Grape People]
2019

PROJEKTIKOKEMUS
SOVELLUSTEN JA OHJELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO

SERTIFIKAATTI
Projektin johdon
pätevyys 3.0 [IPMA]
2019

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Toimin aiemmin usemman
vuoden valtakunnallisen
edunvalvontajärjestön
hallituksessa ja
vapaaehtoisena

Orange Contact -asiakasviestintäohjelman käyttöönottoprojektit
sekä Verkkopalvelut- ja Palvelupäiväkirja -sovellusten pääkäyttäjä
Asiakasviestintäohjelmien testaaminen ja käytön kehittäminen
Ohjeiden tekeminen ja henkilöstön käyttäjäkoulutukset
Tulosten esittely johtoryhmälle
Kehitin taitojani sovellusten hallinnassa ja kouluttajan roolissa
IP Basware ja Heeros -laskutusohjelmien käyttöönottoprojektit
Laskutusohjelmien käytön kehittäminen yksikön tarpeisiin
Laskutarkastusprosessin kehittäminen
Opin olennaisen prosessien pitkäjänteisestä tehostamisesta

STRATEGINEN TOIMINTA JA VIESTINTÄ
Digikonseptin kehitystiimin jäsen
Luova ideointi digikonseptin brändin, viestinnän, palvelumuotoilun,
verkkopedagogiikan ja myynnin osalta
Opin olennaiset kysymykset, joiden avulla kehittää toimintaa
Strategisen toiminta- ja viestintäsuunnitelman kehitysprojekti
Toiminnan kehittäminen tiimimuotoiseen ketterään malliin
Viestinnän sisältöjen ideointi ja seurannan kehittäminen
Projektinvetäjänä kehitin vuorovaikutus- ja tiimityötaitojani

mm. some- ja lehtitiimissä.
Digimainostoimiston some-strategian ja sisältöjen suunnittelu
Sisältösuunnitelman ideointi ja postausten tekeminen
Vahvistin sisällöntuottamistaitojani eri sisältömuotojen osalta

SEMINAARI- JA MESSUTAPAHTUMAT

VERKOSTOIDUTAAN!
Referenssipalautteet
on luettavissa
LinkedIn profiilissani

Lääkehuollon asiantuntijoiden Sote-seminaari, Meriverkostot B2Btapahtuma ja Osaava nainen -messut
Tapahtuma- ja seminaarimateriaalien valmistelu
Osallistujien vastaanotto, neuvonta ja ohjaus
Opin suunnittelemaan kokonaisuuksia ja priorisoimaan tehtäviä

HARRASTUKSET
SUOSITTELIJA
Entisen esihenkilöni
yhteystiedot
annetaan pyydettäessä.

Ulkoilu

Luontokuvaus

Lauta- ja
korttipelit

Värityskirjat

