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OM MIG
Jag är en nyfiken, kreativt och empatiskt team spelare.

Kompetenser
Prototyping

Wireframing

Användbarhetstestning

Research

Strategi

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotormarknadsföring (SEM)

Verktyg
Illustrator

Figma/Figjam

Adobe XD

FinalCut Pro X

Elementor

Maze.co

Miro

Slack

WordPress

Keynote

Språk
Svenska

Finska

Engelska

Operativsystem
IOS

Microsoft

Kontakt

nico.alhonen@gmail.com

eller 070-2235753

Brinner för

kommunikation och mänskligt beteenden och löser gärna problem, tar

eget ansvar och ser till att saker blir gjorda och som kommer med ider
som bryter normer.

UTBILDNING

Digital Design & Strategy 

Berghs School Of Communication

2021 - 2022

Berghs School of Communication har belönats världens bästa
kommunikationsskola, av Cannes Future Lions sju gånger - 2018,
2017, 2016, 2015, 2014, 2010 och 2009.


Utbildningen fokuserar på digital design, kommunikation och
marknadsföring och består av ett antal delkurser som ger kunskaper
inom exempelvis human-centred design, innovation, UX,
sökmotoroptimering, och webbanalys, men också konceptutveckling,
presentationsteknik och varumärkeskommunikation. 


Under hela året arbetade vi med skarpa case från förväntansfulla
kunder, och fick både handledning och undervisning av
branschledande experter. Vår utbildning är mer intensiv, högre i
tempo, och har fler lärarledda timmar än andra utbildningar på andra
skolor.

Hotell & Restaurang Verksamhet  

Östra Nylands Yrkesskola - ÖNY

2005 - 2008

ARBETSLIVSERFARENHET
BRF Nattvakten - Vice Ordförande

Nuvarande

Ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner och även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen
ska följa lagen. Styrelsen jobbar för att digitalisera föreningen.


Min uppgift har varit att ta fram olika digitala lösningar som effektiviserar styrelsearbetet samt underlättar
informationsflödet för medlemmarna. Jag har även tagit fram en ny profilering genom en ny logotyp samt byggt
en ny hemsida som ska fungera som föreningens hub.


Vi som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att
företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Quality Hotel Friends - Hotellmedarbetare (Säsong)

Nuvarande

På Quality hotel Hotel Friends jobbar jag för att skapa en riktigt bra upplevelse för hotellets gäster. Tillsammans
med Teamet på hotellet ser vi till och underhåller familjens minsta, alltså barnen tillsammans med Vings
maskotar Lollo & Bernie.


Lika viktigt som att maten är varm eller vikten av att man får en god nattsömn är vikten att se till att barnen har
underhållning och aktiviteter. Det är där jag kommer in och underhåller, dansar och busar och har massa olika
aktiviteter, samtidigt som jag har koll på säkerheten.

Foodora - Team Manager Verticals

2021

I min roll var jag ansvarig för att leda mitt team inom Foodora Account Operations och drev flera fokusområden
i samarbete med flera avdelningar. 

Min uppgift var att ge stöd i olika HR-relaterade frågor, kompetensutveckling och nyrekrytering.

Jag ansvarade för att teamet arbetar effektivt ser till att kompetensutveckling sker inom teamet. 

Jag utförde även administrativa uppgifter relaterade till teamet och har ansvaret gällande Lön och PD-samtal. 

Jag jobbade med att optimera nuvarande processer, samt hitta nya lösningar och sätt att arbeta effektivt.

Genom att planera och implementera nya strukturella metoder inom teamet bygger vi nya samarbeten med
andra interna avdelningar.

Shell Aviation - Operation Executive

2018 - 2021

Jag har under min tid som operation executive utvecklat ett nytt arbetssätt för organisationen gällande
personalutveckling, arbetssäkerhet och tagit fram nya IT lösningar för att förenkla verksamhetens
ärendehanteringssytem. 

Jag har jobbat med verksamhetsutveckling med ett coachande och tillitsbaserat ledarskap genom att
engagera och stötta högt kompetenta medarbetare på flygplatserna. Arbetet krävde ett öga för siffror och
noggrannhet.
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ARBETSLIVSERFARENHET
Benify - Costumer support officier (HR)

2017 - 2018

Problemlösning och kundkontakt var två ledord för min roll på Benify.

Jag lärde mig det interna kundhanterings systemet utantill och fick en bred förståelse för företagets produkter
och tjänster. Genomförde omfattande felsökningar i databasen och gav support till olika företags HR
avdelningar.

Philips - Supply chain management support

2016 - 2017

Här hade jag övergripande ansvar över orderadministration och kundkontakt med återförsäljare och sälj
avdelningen för den finska marknaden.

Stöttade den svenska, norska & danska marknaden vid behov med att registrera ordrar samt besvara
leveransfrågor.


Optimering av kundleveranser i nära sammarbete med key account managers. Ansvarig för fullständig
registrering om kundinformation (ODW) registreringsblanket- ter (ICS-kontroller)


* Behandla inkommande beställningar genom att kontrollera referenser och validera relevant information

* Kontrollera tillgängligheten av produkter och förbereda leveranser

* After Sales Management: kreditering / debitering av prisavvikelser och hantering av kundklagomål

Ving / Thomas Cook - Grupp Chef, Reseledare, Aktivitetsledare

2013 - 2018

Under min tid som gruppchef jobbade jag med planering, arbetsfördelning, omprioriteringar och uppföljningar.
Genomförde veckomöten samt hade utvecklingssamtal.


Jobbade tätt med hotell direktörerna för att upprätthålla en god relation och sammarbete. Tog emot kundklagomål på destinationen och löste dessa på bästa möjliga sätt.


Var med och lanserade en pop-up aktivitets evenemnag på Västermalmsgallerian år 2018 som aktivitetsledare.
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