ANSIOLUETTELO

YHTEYSTIEDOT:
Nimi: Mikael Kytönen
Osoite: PR, 00100 Helsinki (ulkomailla)
Puhelin: +34675248367, arkisin klo 9-21
Sähköposti: mikael.kytonen@mikaelin.fi
Kotisivut: www.mikaelin.fi
Some: @mikaelkytonen

TYÖKOKEMUS:
Nykyinen työpaikkani on omalla nimelläni kulkeva konsultointiyritykseni ja tämänhetkinen
toimipaikkani sijaitsee Torreviejassa, Espanjan Valenciassa.
Olen työskennellyt viime vuodet pitkän linjan internet-konsulttina. Olen toiminut asiakkaiden
verkkopalvelujen suunnittelevien tiimien jäsenenä ja vastannut kampanjoiden toteuttamisesta,
aikatauluista, budjettiseurannasta, tutkimuksista ja jälkitoiminnoista. Asiakkaitani ovat olleet niin
pienet kuin suuretkin yritykset. Lähes poikkeuksetta nämä kampanjat ovat toteutuneet siten, että
asiakkaan asettamat myynti- ja tuottotavoitteet ovat ylittyneet ja markkinointikustannukset pysyneet
budjetoidulla tasolla.
Minulla on myös erittäin laaja kokemus eri toimialoista sekä runsaasti kokemusta sosiaalisen median
ja uusien yritysten markkinoinnista. Olen myös täysin vapaa muuttamaan uusien haasteiden perässä.
Senior IT producer & consultant
Mikael Kytönen
Tammi 1995 – Nykyhetki

IT- JA KONSULTOINTIURANI AIKANA OLEN TOIMINUT MYÖS SEURAAVISSA TEHTÄVISSÄ:
ICT designer & consultant
Osuuspankkikeskus
Tammi 2007 - Touko 2007

producer, IT
CGM.XM (Bates Oy)
Marras 2000 – Touko 2001
producer, IT
Mainostoimisto AC-mainos Oy
Tammi 2000 – Joulu 2000
CEO
Silk Fashion T&T Oy
Tammi 1995 – Huhti 2000
Myyty v. 2000
CEO, producer, IT
WebStudio Finland
Huhti 1996 – Joulu 1999
Myyty v. 1999 Soprano Communications Oy:lle
CEO
LogoStudio tmi
Tammi 1994 – Marras 1996

HENKILÖTIEDOT
– Olen sinkku eli poikamies, eikä minulle ole ilmaantunut lapsia vaikka heistä tykkäänkin.
– Koulutukseltani olen merkonomi (Kouvolan Liiketalouden ja Ulkomaankaupan Instituutti).
- Sotilasarvoltani olen tykkimies (viestimies ja radioautonkuljettaja) ja minulla on ABCe-ajokortti
(BCe). Autoa en omista.
– Olen kiinnostunut tietotekniikasta, uusiutuvan energian teknologioista, tähtitieteestä ja myös muista
tieteenaloista.
- Suurin intohimoni löytyy autourheilun parista. Kartingia ajoin lähes 22 vuotta, alussa mm. F1Mikojen kanssa. Olen hyvin luonnonläheinen ja elän luontoa arvostaen ja säästäen. Pidän erityisesti
perinteistä ja antiikista.

PALKKAPYYNTÖ KONSULTTINA (etätyönä)
- Tunnissa: 90,00 €

PALKKAPYYNTÖ YRITTÄJÄNÄ (etätyönä)
- Kuukaudessa: 7200,00 € (120 h, 20 pv)
- Viikossa: 1800,00 € (5 pv)
- Päivässä: 360,00 € (6 h)
- Tunnissa: 60,00 € (1 h)

PALKKAPYYNTÖ VEROKORTILLA (paikan päällä)
- Palkka: 4950,00 €/kk (41,25 €/h)
- Työaika: 6 h/pv, 20 pv/kk, 120 h/kk
- Vapaa autoetu
- Asuntoetu
- Kuntosalikortti
- Lounasetu

KOKEMUS
- Konsultointia (web-konsultointi, digimarkkinointi) 20 v.
- Internettiä (web-suunnittelija, web-kehittäjä, web-tuottaja) 25 v.
- Yrittämistä (logosuunnittelua, web-yritys, kivijalkaliike, web-hakemisto, julkaisujärjestelmiä) 30 v.
- Täyttä elämää (vielä on paljon annettavaa) 50 v.
Löydät minut laajasti myös sosiaalisen median kentältä nimelläni Mikael Kytönen eli
@mikaelkytonen (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube, Tumblr).
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