Sari
Louna
SUUNNITTELIJA
SIVUTOIMINEN YRITTÄJÄ

profiili
Monipuolisena ja avoimena henkilönä
sovellun monenlaisiin työtehtäviin:
asiakaspalvelu, tiedotus, myynti,
myymälätyöskentely, selvitykset,
suunnittelu, Motivoitunut kehittämään
taitojani edelleen. Itsenäinen
työskentely ja avustavat tehtävät.

yhteystiedot
Sääksiraitti 2, 42700 Keuruu
puh +358 40 865 7181
https://naturwell.fi/
sari.louna@gmail.com
www.linkedin.com/in/SariLouna

suosittelija
Arja Pulkka. Arja Pulkka Oy
puh +358 40 716 3777

koulutus
Helsingin yliopisto. MMM, agronomi. 1995
Sasky. Markkinointiviestinnän
ammattitutkinto. 2017

ammatilliset taidot
herkkyys on valttini myyntityössä; hahmotan asiakkaan
tarpeet nopeasti
toisen kannustaminen ja tiimityöskentely on minulle luontaista
pohjimmiltani olen suunnittelija: osaan tehdä selvityksiä,
hahmottaa laajojakin konaisuuksia, laatia suunnitelmia ja
arvioda niitä.

työkokemus
Keuruun kaupunki, toimistotyöntekijä

2015-2016

verohallinnon ja kaupungin rakennusrekisteritietojen
vertailu
Rakennuskannan inventointi -hankkeen suunnittelu, alkuun
saattaminen, tiedotus
rakennusten mittaukset kiinteistöillä
Keuruun kaupunki tekniset palvelut ja
kaavoituspalvelut. Määräaikaisia erilaisia
suunnitteiljan tehtäviä yht 2,5 v.

2006-2012

viheralueiden hoitoluokitus, vihersuunnitelmien arkistointi
Asuinalueiden inventointi, asukaskyselyn teko ja analysointi
asuinympäristön suunnittelu, suunnitelmien koordinointi,
asukasyhteistyö, tiedotus
lähiympäristösuunnitelman laadinta ja muu viheryleissuunnittelu

lisäopinnot
Yrittäjäkoulutus 2017
Elintarvikehygieniaosaamiskortti 2017
Matkailualan turvallisuuspassi 2017
Maisemasuun. kursseja 2011-2013, 12 op.
Alue- ja yhdyskuntasuunnit. 2012, 30 op.
Kasvatustieteen approbatur, 2001, 15 ov.

atk-taidot
Word, Excel, Power Point, Facebook,
Auto CAD (2d), Facta rak.tietokanta.

kielitaito
Suomi
Englanti
Saksa
Ruotsi

äidinkieli, sujuva
hyvä suullinen ja
kirjallinen taito
tyydyttävä suullinen ja
kirjallinen taito
virkamiestutkinto 1993

persoona
luova kehittäjä
vuorovaikutustaitoinen
perustarkka puurtaja
äiti

Maaseutukeskus Mikkeli, Helsingin yliopisto,
Koillismaan aikuiskoulutuskeskus: määräaikaisia maaja puutarhatalouden asiantuntijatehtäviä. yht. n. 2 v.

1995-2000

Neuvonta- ja opetustyö
Projektin hallinta
Tarkastustoiminta
Opetusmateriaalien laadinta
Lasten- ja kodinhoito,

1998-2009

Päätoiminen omien lasten ja perheen kodinhoito. Lapset synt.
v. 1996, 1998, 2002 ja 2007
Kodissamme kuuden eri kodin- ja lastenhoitajan esimies
yhteensä 5,5 kk ajan
Suutarin kukka Oy, Siemen Oy:n myymälä. Myyjä.

1994-1995

myynti ja neuvonta
siistiminen

yritystoiminta
Toukokuuussa 2017 perustamani Naturwell-yrityksen päämääränä
on ihmisten auttaminen tukemalla heidän terveyttään
ja hyvinvointiaan sekä tarjoamalla liiketoimintamahdollisuuden luonnollisesti ja terveellisesti. Yrityksellä on oma web-sivusto,
johon on kytketty NeoLife tilaus- ja verkkokaupat sekä Bemer
tuotesittelysivusto ja kauppa. Esittelen ja myyn tuotteita sekä
opastan niiden käytön. Avustan muita liiketoiminnassa.

Arvokasta elämässä
lähimmäinen, perhe, ystävät
terveys
rehellisyys ja avoimuus
vuorovaikutustaidot
yhteys luontoon
kestävä kehitys

2019

