
Evelina Viiri
Analyst med 7 års internationell erfarenhet

...söker ny utmaning där jag kan bidra med min internationella erfarenhet, 
vinnarinstinkt och bakgrund i Business Management.

• Leder Operational Excellence programmet inom 4 avdelningar, med 117 anställda

• Arbetar med fokus på att förbättra prestation, effektivitet och processer inom varje avdelning, samt 
individuellt

• Assisterar avdelningscheferna med volymplanering, bemanning och budget

• Analyserar produktivitet och effektivitet, samt ser till att volymer möter existerande kvalitets- och 
servicenivåavtal 

2010 – 2012

ARBETSLIVSERFARENHET

Business Procedures Analyst, MetLife Bank, N.A.

Dallas, Texas USA

Chefsassistent/Marknadsföring intern, Platinum Power Group

Dallas, Texas USA
2010

• Marknadsföringsstrategier inom direktreklam, tidningar, och online-reklam

• Gjorde marknadsresearch, samt sammanställde marknadsförings- och konsumententrapporter

• Presenterade marknadsföringsmaterial och idéer till VD veckovis

CV

• 10+ års erfarenhet i lagarbete och ledarskap

• Workforce Management

• Processförbättring

• 7 års erfarenhet från USA

• Talar och skriver engelska flytande

• Utveckling av rapporter och analyser

• Forecasting (volym-, bemannings- och 

budgetplanering)

• Mycket goda kunskaper i Ms Excel

• BBA i Business Administration och Management 

• Tränade 18 fotbollsdamer, 20 timmar per vecka

• Planerade och organiserade daglig träning, matcher, resor och andra aktiviteter

• Ansvarade för rekrytering av spelare och assisterade i förhandlingar och kontraktering av 4 spelare

• Var obesegrade seriemästare 2009

2009 – 2010Assisterande fotbollstränare, Northwood University Women’s Soccer

Dallas, Texas USA

Adress: Storgatan 8B, 744 32 Heby

Mob: +1.813.317.5716 • Mob: 070.765.8655

E-mail: evelinaviiri@gmail.com • Web: www.linkedin.com/in/evelinaviiri

(t o m 2012-05-31)
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Kandidatexamen (BBA) i Business Administration och Management 
Northwood University, Dallas, Texas USA

2005 – 2010 

Management, Organizational Behavior, Human Resources, Accounting, Finance, Marketing 

Utmärkelser:

• Magna Cum Laude – slutbetyg: 3.79/4.0

• Deans’s List (hösten 2008, vintern 2009)

• President’s List (våren 2009, hösten 2009, våren 2010)

• Seriemästare (2008, 2009)

• Fullt fotbollsstipendium (2005 – 2010)

DATAKUNSKAPER

UTBILDNING

• Övervakade 25 leverantörskonton, hanterade beställningar och betalningar på upp till 500 000 kronor

• Analyserade och löste finansiella fel 

• Hade telefonkontakt och sammarbetade med nationella och internationella levarantörer dagligen 

• Bearbetade fakturor och inköpsorder

2008Leverantörskontra administratör, ICA AB

Västerås

Svenska – modersmål                               Engelska – flytande i tal och skrift 

SPRÅK

• Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Lotus Notes – mycket goda kunskaper

• Publisher, Visio, Access – goda kunskaper

• Windows, Mac – mycket goda kunskaper

• Sociala medier – mycket goda kunskaper
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