CECILIA NYBERG
Puh. + 358 400 395 425
Sähköposti: ceci.nyberg@gmail.com

PROFIILI

Organisointi-, suunnittelu-, esimies- sekä opetustaidoiltaan erinomainen ekonomi, joka hakee
haastavaa kaupallishallinnollista työtä, jossa hän voi hyödyntää koulutustaan ja työkokemustaan
sekä poikkeuksellista kielitaitoaan: espanja, englanti ja suomi.
TYÖKOKEMUS
09/2012 -

Piirikoordinaattori. Kansallinen Lastenliitto ry:n Keski-Suomen piiri.
Yleisvastuu
piirin
kaikesta
toiminnasta,
erityisesti
yleisja
henkilöstöhallinnosta. 12 alaista vetämässä kerhotoimintaa.

06/2006 - 06/2011

Rehtori. Los Castores koulu, Corporación de Recreación y Cultura
Barrio Departamental, Kolumbia.
Vastasin 120 oppilaan koulun oppilashankinnasta, opetusprosesseista ja
opetusresursseista, sekä koko koulun henkilöstöhallinnosta. Toimintaaikanani koulun luokitus parani alhaiselta tasolta parhaimmalle
mahdolliselle tasolle.

06/2002 - 05/2006

Projektipäällikkö, Corporación de Recreación y Cultura Barrio
Departamental, Kolumbia.
Taideaineiden opettamiseen liittyvien projektien suunnittelu, rahoitusten
hakeminen, sekä myönnettyjen projektien toteuttaminen. Projektit
käsittelivät erilaisten taideaineiden opettamista.

02/2001 - 03/2002

Johtaja,
sopimusten
noudattamisen
valvonta,
Corporación
Financiera del Valle FIDUVALLE, Kolumbia.
Liiketoimintasopimusten valvonta, mm. maksut, kulut ja seuraamukset.
Tehtäväkenttääni kuului liiketoimintasopimusten valvonta maksujen,
kulujen ja seuraamusten osalta. Sopimusten toteutuminen raportoitiin
tuottojen ja kassavirran osalta päivittäin, sekä vaadittavien vakuuksien,
tarvittavien vakuutusten ja niiden muutostarpeiden osalta sopimusten
osapuolille ja vastaavalle yhtiölle kuukausittain. Yhteensä vastasin 52 eri
sopimuksen.

10/2000 - 02/2001

Sopimusten operatiivinen koordinaattori, Corporación Financiera del
Valle FIDUVALLE, Kolumbia.
Sopimuspohjaisten liiketoimintojen operatiivisen kassavirran kirjanpidon
koordinaattori.

02/2000 - 10/2000

Sopimusten budjetoinnin ja seurannan avustaja, Corporación
Financiera del Valle FIDUVALLE, Kolumbia.
Sopimusten budjetin valmistelun, seurannan ja valvonnan avustaja.

02/1998 - 06/1998

Hallinnollinen valvoja, Universidad del Valle, Kolumbia.
Yliopiston hallinnon prosessien edellyttämien tietojen käsittely,
tiedostojen hallinta, kirjeenvaihto ja tutkintojen vahvistaminen.

06/1995 - 05/1996

Operatiivinen päällikkö, Davivienda pankki, Kolumbia.

Hallinnollinen ja henkilöstöhallinnon valvonta: käteisvarat, täsmäytykset,
vastuu rahan toimituksista ja vastaanotosta sekä asiakaspalvelusta ja
pankkiautomaateista.
10/1994 - 06/1995

Kassavirkailija, Davivienda pankki, Kolumbia
Käteisvarojen käsittely ja asiakaspalvelu.

02/1994 - 10/1994

Pankkivirkailija, Davivienda pankki, Kolumbia
Tilien avaaminen ja seuranta, sertifikaattien vahvistaminen, tutkimukset,
vakuutus- ja muiden pankkipalvelujen myynti.

KOULUTUS
1999

Ekonomi. Ekonomin tutkinto suoritettu Kolumbiassa, Universidad del
Vallessa. Opetusministeriö 5.6.2012 on rinnastanut tutkintoni ylempään
korkeakoulututkinnon. Kuulun SEFE ry:een.

2014

Magister in Public Policies Kolumbiassa, Universidad del Vallessa.
Vastaa Suomessa lisensiaatin tutkintoa.

ATK-TAIDOT
Ammatillinen Wordin, PowerPointin ja Excelin käyttöosaaminen. Yleiset
taidot käyttää tietokoneita ovat erittäin hyvät.
KIELITAITO
Espanja: äidinkieli
Englanti: sujuva suullisesti ja kirjallisesti
Suomi: keskitason sujuva ymmärtäminen ja kielen tuottaminen
suullisesti ja kirjallisesti. Olen suorittanut Suomen kansalaisuuteen
edellytettävän yleisen kielitutkinnon (YKI) Suomen kielestä syksyllä
26.10.2013.
Olen
suorittanut
Suomi
1-3
kurssit,
sekä
Maahanmuuttajien
ammatilliseen
peruskoulutukseen
valmistava
koulutuksen. Suomenkielen taitoni kehittyy jatkuvasti päivittäisessä
käytännön harjoittelussa niin perheeni kuin työn parissa.
HARRASTUKSET
Lukeminen, kuntosali, luisteleminen ja perhe.
Espanjan kielen opetus vapaaehtoistyönä. Monikulttuuriskeskus Gloria,
Jyväskylä, 8 -11/2011.

