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HENKILÖTIEDOT 
 
Nimi     Heli Katariina Liukko 

 
VAHVUUDET JA OSAAMINEN 

• Kokemusta kansainvälisestä työympäristöstä yli 10 vuoden 
ajalta 

• 4 vuoden kokemus monipuolisista HR-tehtävistä 
• vahvat esiintymis- ja viestintätaidot 
• yli 15 vuoden kokemus myynti- ja asiakaspalvelutehtävistä 
• matkailualan työkokemusta yli 10 vuotta 
• yhteistyökykyinen ja asiakaslähtöinen 
• itsenäinen ja proaktiivinen työote  
• kyky toimia joustavasti nopeasti muuttuvissa tilanteissa 

    
KOULUTUS 
             
7.3 – 3.9.2012    MIF (ent. Fintra)    
     HR-asiantuntija F.E.C  
 
1997 – 2001    Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, matkailualan koulutusohjelma  

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto 
suuntautumisvaihtoehto: kotimaan matkailu 
  

1986 – 1989    Kauppiaitten Kauppaoppilaitos   
     Markkinointimerkonomi 
       
TYÖKOKEMUS  
 
25.2.2014 -  Aalto-yliopisto/Sähkötekniikan korkeakoulu/Tietoliikenne- ja 

tietoverkkotekniikan laitos 
 HR-sihteeri 
  

• työsuhteen koko elinkaareen liittyvät tehtävät esim. 
työsopimusten laadinta, poissaolojen hallinnointi, 
työtodistusten laatiminen ym. 

• uusien työntekijöiden perehdytys 
• vierailija- ja komennussopimusten koordinointi 
• esimiesten tukeminen työsuhdeasioissa 
• kv-tuki esimiehille ja työntekijöille 
• oleskelulupien hallinnointi 
• vastuu sisäisestä viestinnästä ja ulkoisten laitossivujen 

päivityksestä 
• työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden koordinointi 

 
 
7.3 – 3.9.2012 Vahanen International Oy    
     HR-assistentti 
 

• sisäisten koulutuksien käytännön järjestelyt ja 
kehittämistehtävät 

• avustavat tehtävät työsuhdeasioiden, rekrytoinnin ja 
työhyvinvoinnin tehtävissä  

 
19.5.2009 – 20.5.2011   Procter &Gamble Finland/Manpower  
     Office Assistant/Car Fleet Manager 
 

• leasingautokannan ylläpito ja hallinnointi 
• toimistolaitteiden ylläpito ja hankinta 
• toimistopalveluiden kehittäminen 



 

 

• budjetointi 
• ostolaskujen käsittely 
• aulapalvelu 
• sopimusten neuvottelu toimistopalveluiden toimittajien 

kanssa 
• työntekijöiden perehdytys 
• henkilökunnan työhyvinvointiin liittyvien aloitteiden 

organisointi (työsuojelutoimikunta),  
• raportointi johdolle ja palkkahallinnolle 
• kulkukorttien-, liikunta- ja lounasseteleiden koordinointi 
• kokousjärjestelyt 

 
 

22.1.2008 - 23.3.2009   Oy Dell Ab/Manpower Oy 
Asiakaspalvelun ammattilainen 
 

• yhteydenpito asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, tehtaaseen ja 
yrityksen muihin osastoihin sekä kotimaassa että ulkomailla 

• tilausvalvonta ja –priorisointi sekä reklamaatioiden käsittely 
• toimitusseuranta 
• palautusten koordinointi 
• laskutus 

 
 
2.4.2001 – 21.1.2008   Holiday Club Resorts Oy (aikaisemmin Holiday Club Finland)  

Myyntiassistentti 
 

• majoitusmyynti (b-to-b ja b-to-c) 
• myyntien ja tulevien varausten hallinnointi ja raportointi 
• yhteydenpito Pietarin myyntitoimistoon ja heidän 

varauksiensa koordinointi 
• asiakaspalvelu 
• palautteiden, reklamaatioiden ja varaustiedustelujen 

koordinointi 
• laskutus 
• viikko-osake-esittelyjen varaus 
• työskentely matkamessuilla 

 
 
MUU TYÖKOKEMUS 
 
2009     Okit Oy:n kotisivujen käännösprojekti (suomesta ruotsiksi)  
1991 – 1992    Au-Pair vuosi Yhdysvalloissa  
 
______________________________________________________________________________________ 
KURSSIT 
 
Kevät 2014    Midgard CMS  
     Aallon asiakaspalveluosaaminen  
 
 
KIELITAITO    englanti  erinomainen 
     ruotsi  hyvä 
     saksa  alkeet 
 
ATK-TAIDOT Personec F, HR ja ESS (Aditro), Halli, Webropol, Microsoft Office 

ohjelmat, Pine, Fidelio, Maestro, Atlas, Hotellinx, Finhansa, SAP, 
Cosmos, DellServ (Oracle), videoneuvottelulaitteen käyttö; 
Polycom, puhelinvaihde (Alcatel), Digium, Sharepoint, ValueFrame.  

 
 
SUOSITTELIJAT   annetaan pyydettäessä 


