
PROFIILI
Myyntityössä menestynyt ja ihmisten

parissa erinomaisesti vi ihtyvä
palvelul i iketoiminnan, matkai lun ja

viestinnän ammatti lainen, joka uskoo,
että tehokkuus ja tulokset voivat

mahtua samaan yhtälöön i lon ja
huumorin kanssa.

YHTEYSTIEDOT
Lahdensivuntie 15

13100 Hämeenlinna
+358 40 5661 662

karita.toivanen@myhappyhame.fi

LINKEDIN

KARITA TOIVANEN
S Y N T Y M Ä A I K A  0 9 1 0 7 7

TYÖKOKEMUS

TIEDOTTAJA, MTK HÄME RY / RUOKAVIESTI -HANKE 
04/2019 - 12/2021

hämäläisen ruuan ja ruokaosaamisen esi l le tuominen, brändin
rakentaminen, konseptointi ja kehittäminen @tasteofhäme 
tapahtumatuotanto, alueel l isen ruokamatkai lun kehittäminen   
markkinointi- ja viestintätehtävät, sisäl löntuotanto  
projektin hal l inta ja johtaminen

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ & MARKKINOINTI, PETÄYS RESORT
05/2015-04/2019

hotel l in l i iketoiminnan, palvelujen ja asiakaskokemuksen 
kehittäminen ja konseptointi
johtoryhmän jäsen
hotel l in viestintä- ja markkinointitehtävät 
uusasiakashankinta & asiakkuuksien yl läpito ja kehittäminen (b2b)
myyntipalvelun päivittäiset tehtävät ja myynnin esimiestehtävät 

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, HÄMEEN MATKAILU OY
05/2003 - 04/ 2014

seudul l isen matkai lun kehittämistehtävät
myyntit i imin esimiestehtävät, käytännön myyntityö (b2b ja b2c)
tuotteistus ja hinnoittelu 
kokous-, kongressi- ja tapahtumapalvelut / PCO -palvelut 

KIELITAITO
suomi - äidinkiel itaito

englanti - hyvä
ruotsi - tyydyttävä

YRITTÄJÄ, KARITA TOIVANEN @MYHAPPYHAME.FI 
02/2021 - (SIVUTOIMINEN)

matkai lun ja palvelul i iketoiminnan myynti-,  markkinointi- ja 
viestintäpalvelut
matkai lun ja palvelul i iketoiminnan kehittämis- ja 
asiantunti japalvelut

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, MTK HÄME RY 
01/2022 - JATKUU EDELLEEN 

Kestävää kasvua ja el invoimaa julkisista hankinnoista
www.julkisethankinnathame.fi  
teemoina: el invoiman kasvattaminen, Kanta-Hämeen kuntien ja
yritysten hankintaosaamisen l isääminen, vastuul l iset ja kestävät
hankinnat, vihreä si irtymä 

https://www.linkedin.com/in/karita-toivanen-589aa0107/


HARRASTUKSET
 

Järjestötoiminta: 
Ladies Circle Suomi Finland ry:n

jäsen vuodesta 2009
 

Li ikunta:
ratsastus, golf,  lenkkei ly,  

talviuinti ja hi ihto 
 

Muuta vapaa-ajal la:  
puutarhan hoito, mökkei ly ja HPK

KOULUTUS
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Palvelul i iketoiminnan johtamisen

koulutusohjelma (YAMK), 2019 

Opinnäytetyö: Yhteistyöl lä
menestykseen, seudul l isen

matkai luyhteistyön rakentuminen
palvelumuotoi lun menetelmin

LUETTAVISSA 

Lahden ammattikorkeakoulu
Restonomi AMK, 2003

suuntautuminen: 
kokous- ja kongressimatkai lupalveluiden

tuottaminen ja johtaminen

  

MUUTA
 

Suosittel i jat:
annan mielel läni tarkemmat

suosittel i jat toiveidenne mukaan.
 

Monipuol inen työkokemus hotel l i-
ja ravintola-alalta, ni in

myyntipalvelusta, vastaanotosta,
ravintolan kuin keittiön puolelta. 

 
 

ERITYISVAHVUUTENI

ratkaisu- ja palvelukeskeisyys
positi iv inen asenne & vahva tahtoti la viedä asioita eteenpäin
kyky omaksua nopeasti uusia asioita ja hakea itsenäisesti t ietoa 
erinomaiset vuorovaikutus-, viestintä- ja esi intymistaidot
palvelumuotoi lun prosessiosaaminen
kyky rakentaa ja johtaa verkostoja, hyvät yhteistyötaidot  
erinomaiset organisointitaidot 

IT-TAIDOT 

MS Office 
Google työkalut (ml.  adwords & analytics)
Salesforce asiakashal l intajärjestelmä
Hotel l inx
Adobe InDesign, Canva 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn  

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018060612979

