Mikko Blomberg: Myynnin & markkinoinnin ammattilainen
Menestyksekästä ja määrätietoista myyntiä ja markkinointia: Pidän asiakaspalvelu- ja myyntityöstä.
Olen sosiaalinen, tulen hyvin erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja sovellun hyvin tiimityöskentelyn
lisäksi myös itsenäiseen työskentelyyn. Iloisesta ja huumorintajuisesta luonteestani huolimatta suhtaudun
vakavuudella työhöni ja teen työni huolellisesti ja ripeästi. Olen yrittäjähenkinen,
tuloshakuinen ja hallitsen suuria kokonaisuuksia. Puhelinääntäni on monesti kiitelty.
Lisätietoa: 040–736 2536 / mikko@triolimedia.com / www.linkedin.com/in/mikko-blomberg/

My y n t i ja ma rk k i noi n t i
• Myyntiassistentti, GSGroup Finland Oy 2.–7.2018:
Ajoneuvojen paikannus- ja mobiilityönohjauspalveluiden
asiakaskontaktointi puhelimitse, palaverien
bookkaus ja tarpeiden kartoittaminen.
• HR-Koordinaattori, Kairest Oy 4.2014-–8.2017:
Asiakashankinta puhelimitse, palaverien bookkaus,
asiakaspalaverit ja yhteistyösopimusten teko, vanhojen
asiakkaiden kontaktointi, tilausten vastaanotto ja -täyttö.
Uusien työntekijöiden rekrytointi, työsopimuksien teko
ja yhteydenpito. Vastuullani oli pääkaupunkiseudun
HoReCa -asiakkuudet ja uusasiakashankinta.
Asiakamäärä sekä myynti kasvoi vauhdilla.
• Myyntiedustaja, Suomen Aluevalvonta Oy (yksityinen
pysäköinninvalvonta)/KTC Finland Oy (perintäpalvelut)
8.2011-–1.2014: Myynti puhelimitse uusille ja 		
vanhoille asiakkaille sekä asiakaskäynnit. Vastuullani
oli koko Suomen uusasiakashankinta, jota
menestyksekkäästi toteutin.
• Markkinointiassistentti, Lagerblad Foods Oy
10.2009–3.2010: Tuote-esittely kaupoissa sekä messuilla,
markkinointimateriaalien teko ja tuotannossa auttaminen.
• Apple Macintosh- tietokonemyyjä,
AUC Data Oy Mac&Carry 10.1994–3.1995.
Mu u t yökoke mus
• Graafisen suunnittelun yrittäjä, Trioli Media tmi
2.2002–2.2007: Kuntokeskusten asiakas-, ammatti- ja
naistenlehtien graafinen suunnittelu, taitto ja painokuntoon
saattaminen, lehtien markkinointimateriaalit, ilmoittajien
ilmoituksien taitto ja markkinointimateriaalit, internetsivut sekä yhteydenpito ilmoittajiin ja painotaloihin.

• Graafinen suunnittelija Blitz Mainonnan
suunnittelu Oy 2.–6.2007, AD Academica
Kustannus Oy 6.1998–2.2002, Tuotanto-AD
Mainostoimisto HLM Oy 5.–10.1996, AD-assistentti Lowe
Brindfors 8.1993–1.1994 ja työharjoittelu mainostoimisto
Creative Ace 1.1993, Lontoo
• Vakituinen -ja extrakokki vuosina 1987–2009:
mm. Sentteri Henkilöstö Oy, Sodexo Oy, Froebel College
Roehampton Lontoo, Amica Services Oy,
Oy Polarkesti Ab/Polarfest Oy ja Ravitsemuskeskus
A m ma t t i kou l u t us
• Menestyvä Myyntiedustaja -koulutusohjelma,
Group Mifo Oy 9.2011–1.2012
• Audivisuaalisen viestinnän ammattitutkinto,
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 9.2010–1.2012
• Marketing Talent F.E.C. Markkinoinnin ja myynnin
koulutusohjelma, TalentGate Oy 12.2010–4.2011
• Markkinointi Asiakaspalvelussa,
MJS-Training 11.2009–3.2010
• Internet ja multimedia -koulutus,
Ammatti-Instituutti 1.–6.1997
• Graafisen alan Macintosh -koulutus, 		
MacAcademy 12.1995–1.1996
• Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 		
Piirtäjäartesaani 1990–1993
• Järvenpään Ammatillinen Kurssikeskus, 		
Perinteinen ruokaravintolakokin
-kurssi 1986–1987

IT- t a idot

Ha rras t u k set

• Adobe: InDesign, Illustrator, PhotoShop, Acrobat, Bridge
ja DreamWeaver, QuarkXPress, Office 365,
MacOS X ja Windows

• Nokkahuilun soitto Flauto Dolce –nokkahuiluyhtye,
kuorolaulu Vantaan Kamarikuoro
ja ruoka -ja juomakulttuuri

K ie l i t a i t o
• Englanti
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