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TYÖKOKEMUS

Asiakaspalveluvastaava 2016 - 2021
Finnkino Oy - Tehtäviini kuului elokuvateatterin operatiivinen
johtaminen, eli mm. esihenkilötehtävät, asiakaspalvelutehtävät ja
asiakaspalvelutyöntekijöiden rekrytointi sekä kouluttaminen,
työvuorosuunnittelu, muut HR-tehtävät, ohjelmistosuunnittelu, tilaukset,
laskujen tarkistus sekä B2B tilaisuuksien järjestäminen.

Johtaja 2005-2016
Savate Club Helsinki ry - Tehtäviini kuului mm. päivittäisjohtaminen
(rekrytointi, koulutus, vuorolistat, palkanmaksu, prosessien
kehittäminen). Seuran toiminnan suunnittelu ja käytännön toteutus.
Asiakaspalvelu ja myynti. Tilaisuuksien järjestäminen. Laskutus ja
sopimukset. Nettisivujen suunnittelu ja ylläpito. Sähköpostipalveluiden
ja sosiaalisen median suunnittelu ja ylläpito sekä muu markkinointi ja
viestintä. Ryhmäliikuntatuntien ohjaus. It-tuen tehtäviä. Kuuluin myös
hallitukseen Savate Clubilla työskennellessäni. 

intohimoa elämään, luontoon sekä eläimiin,
urheiluun, valokuvaamiseen,
vapaaehtoistyöhön ja ihmisten auttamiseen
tunneälyä ja ihmistaitoja
organisointi- ja esiintymiskykyä

IHMISJOHTAJA | YRITTÄJÄ | VALMENTAJA | VOIMAANNUTTAJA 
Minulla on kokemuksen ja koulutuksen kautta opittu ammattitaito niin talous- ja henkilöstöhallinnon kuin
ihmisten johtamisesta. Haluan kehittyä johtajana sekä yrityksen toimintojen kehittäjänä ja sytyn haasteista.
Ydinosaamistani ovat johtaminen, ihmiset, osaamisen valjastaminen, tilaisuudet ja tapahtumat sekä
prosessien kehittäminen. Hallitsen suurempiakin kokonaisuuksia intohimolla ja innovatiivisuudella.
Työhyvinvointi sekä työnantajamielikuvan kehittäminen ovat minulle sydämen asia. Haluan olla osa yhteisöä
ja auttaa yhteisöä kukoistamaan! 

Tradenomi polkuopinnot 1.9.2022 - jatkuu
Aivovoiman asiantuntijan koulutus
Työ- ja oppimistyyliasiantuntijan koulutus
(WSA&TSA sertifiointikoulutus)
Positive Psychology Practitioner (PPP)
Finnkino Trainee valmennus 
Savate Club ryhmäliikuntaohjaajan koulutus
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Markkinointi-instituutti Tiedotus ja viestintä 
Markkinointi-instituutti Markkinoinnin
perustutkinto
Vuosaaren lukio

KOULUTUS

Suomi – äidinkieli
Englanti - hyvä

KIELITAITO

lofberg.anita@gmail.com

YHTEYSTIEDOT

SUOSITTELIJOITA TOIMITETAAN
PYYDETTÄESSÄ.

TAITOJA

johtaminen • positiivinen psykologia • työ- ja oppimistyylit • erilaisuuden
voima • aivovoima • voimaannuttaminen • HR • osaamisen kartoitus ja

ohjaus • rekrytointi • suunnittelu ja kehittäminen • tilaisuudet ja tapahtumat
• sosiaalinen media • asiakaspalvelu • myynti • B2B • hallinto- ja toimistotyö

• markkinointi ja viestintä  •  tietoinen läsnäolo 

MINULLA ON

Anita Löfberg

+358 44 978 1809 

Yrittäjä 2021 - jatkuu
Tmi Rimpissa Anita Löfberg - Vuoden 2021 alusta lähtien olen toiminut
yrittäjänä valmentaen ja voimaannuttaen yksilöitä ja yhteisöjä. Olen
vastannut yrityksen kaikista toiminnoista ja auttanut ihmisiä positiivisen
psykologian ja työ- ja oppimistyylien avulla. Pääasialliset työtehtäväni
ovat olleet sisällön ja materiaalien tuotanto, valmennukset ja
tilaisuuksien sekä tapahtumien järjestäminen. 

@rimpissa 

@rimpissa - Anita Löfberg

https://www.linkedin.com/in/anitalofberg/
https://www.instagram.com/rimpissa/
https://www.instagram.com/rimpissa/
https://www.facebook.com/rimpissa

