NELLI NEUVONEN
TEKNOLOG I PROCESSTEKNIK

UTBILDING
+358 30 444 5555

nelli.neuvonen@student.oulu.fi

OULUN YLIOPISTO, ULEÅBORG

Diplomingenjörstudier | 2019–
Energisystem. Bioprocessteknik, Automationsteknik, 90/120 studiepoäng

linkedin.com/in/nellineuvonen

Kungliga Tekniska högskolan KTH, Stockholm, Sverige | 9–12/2019
Utbytestudier: Energy and Fusion Research, svenska språket.

PROFIL
Jag ansöker om magisteruppsats inom
energiteknik.

Teknologie kandidat | 2016–2019
Processteknik, 180/180 studiepoäng
Kandidatexamen: Produktion av biobränslen.

Jag har erfarenhet av datahantering,
arbetsoptimering och produktionsplanering.
Jag strävar efter att utveckla min

MIKKELIN LUKIO, St MICKEL
Studentexamen | 2015

expertis inom energiteknik.
I framtiden är mitt karriärmål att arbeta
i en ledande position inom energi-

ARBETSERFARENHET

branschen.

PAPERHANS, VILLMANSTRAND
Processoperatör, superkalander | 5/2019–8/2019 och
5/2020–8/2020

IT-KUNSKAPER

Ansvarig för driften av två superkalandrar tillsammans med en annan
processoperatör samt med stöd av en superkalanderförare.
Hantering och optimering av materialflöde med kranar. Att hålla

O365 (mycket goda)

produktionslinjen i konstant drift för att uppnå de dagliga

MatLab (grunderna)

produktionsmålen.

AutoCAD (intermediate)

Grundläggande underhållsarbeten: byta superkalanderullar och

R studio (grunderna)
Python (grunderna)
SAP (produktionsledning)

reparera mindre fel.
Arbetade vid rullmaskinen vid behov.
Lärde mig arbetsoptimering och förbättrade mina teamwork
färdigheter. Arbetade i tre skift.
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PASS & KORT

PULP & PAPER, JOUTSENO
Processoperatör, rullmaskin | 6/2018–8/2018

Arbetssäkerhetskort,
giltig till 7/2021
Truckkort,
giltig till 6/2022

Ansvarig för att använda två rullmaskiner, säkerställa kontinuerlig
produktion tillsammans med två andra processoperatörer samt med
stöd av en rullmaskinsförare.
Hantering av kundrullkärnor och rullar skurna enligt kund-

SPRÅKKUNSKAPER
Svenska (modersmål)
Finska (bra)
Engelska (bra)

specifikationer. Säker användning av kranar i produktionsmiljön.
Pappersskarvning på produktionslinjen. Säkerställa och upprätthålla
driften av kundrulltransportlinjen och kärnfräsen.
Lärde dig de centrala stadierna av papperstillverkning, lagarbete och
hur man arbetar säkert. Arbetade i tre skift.

FRITIDSINTRESSEN
PUHDAS OY, St MICKEL
Camping, cykling och EMD

Städare | 6–8/2017
Städade rum och korridorer på Mikkeli central sjukhus. Tömde

ÖVRIG INFORMATION

papperskorgar och fyllde lager. Mitt arbete krävde lagarbete, flit och
snabbhet. Vi arbetade två skift på vardagar och helger.

Korpral, Jaegerbrigaden, Sodankylä,
7/2015–6/2016

St MICKEL STAD, St MICKEL
Parkunderhållsarbetare | 7/2014 och 7–8/2016

REFERENSER

Klippte gräs i stadens parker och vägar. Använde en gräsklippare och en
strängtrimmer. Arbetade som medlem i ett tre personers team.

Referenser lämnas på begäran.
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