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Jukka Juvankoski
Myyntineuvottelija & osastovastaava

01: Profiili
Olen elämään positiivisesti suhtautuva ja ulospäin suuntautuva
ihminen ja tulen ihmisten kanssa hyvin toimeen. Sitoudun työhöni ja
tehokkaana ihmisenä saan yleensä paljon aikaan. Minussa yhdistyy
työssä kaksi asiaa, asiantuntija ja tuloksellinen myyjä. Uteliaisuuttani
seuraan aikaa ja otan asioista selvää. Olen työstäni innostunut ja
osaan myös hoitaa asiat loppuun asti. Minut tunnetaan myös hyvin
nuorekkaana ihmisenä ja vaikka tiedän tietotekniikasta hyvin paljon,
niin en ole profiililtaan "perinteinen" tietotekniikan asiantuntija vaan
enemmänkin intohimoinen myyjä.
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Työkokemus
Musta Pörssi (1986–2013)
Myyntineuvottelija, yritysmyyjä, osastovastaava ja
myymäläpäällikkö.

Olen ollut Mustassa Pörssissä kuuden eri omistajan palveluksessa
(Helsingin, Keravan ja Vantaan myymälöissä) ja työtehtäväni on
vaihdellut tarpeiden ja ajankohtien mukaan.

Tällä hetkellä toimin Helsingin Kampin myymälässä tietotekniikan
osastovastaavana (09/2012–) ja tätä ennen Itäkeskuksen
myymälässä yritysmyyjänä (11/2009–09/2012).

 

Ansiomerkit
Hopeinen 20-vuotismerkki - Keskuskauppakamari
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Ammatillinen koulutus
K-Instituutti– Kaupan esimiestutkinto (1995)
Laskenta ja markkinointi

Mercuri International PRO-myyntikoulutus (2003–2008)
Koulutus on perustunut viiteen eri kurssiin.

Luottamustehtävät
Suomen Ilmailuliitto - Liidintoimikunnan lajivastaava
(2009–)

Suomen Ilmailuliitto - mova-komitean puheenjohtaja
(2013–)

Harrastukset
ilmailu, valokuvaus, suunnistus ja tietotekniikka

Osaaminen
Kielitaito
Suomen lisäksi englanti

Äidinkieleni on Suomi ja käytän nykyisessä työssäni ja
luottamustehtävissäni päivittäin englantia.

 

Tuloksellinen myynti
Yritysmyynti, lisämyynti ja aineettomien myyminen

Myyminen on ollut aina vahvuuteni. Hallitsen myyntitekniikat, eli
myynninportaat, ratkaisumyynti, liidi, buukkaaminen ja kaupan
päättäminen on tuttuja termejä minulle. Tähän kun viellä yhdistetään
vahva tuotetuntemukseni, niin paketti on sellainen mistä minut on
tehty. Tulokset ovat puhuneet puolestani ja pystyn myös tulokselliseen
lisämyyntiin ja aineettomien myyntiin.

Tietotekniikka
Käyttöjärjestelmät, ohjelmat ja ohjelmointi

Tietotekniikan tuntemukseni on erittäin vahva. Se ulottuu syvälle eli
ohjelmien lisäksi käyttöjärjestelmiin ja ohjelmointiin. Hallitsen oheiset
järjestelmät, ohjelmat ja ohjelmointikielet kiitettävästi:

Windows, OSX, iOS, Android (eli pc, Mac ja mobiilijärjestelmät)
MS Office, Photoshop, Lightroom, Illustrator, Profix, FCP, Premiere
(X)HTML(5)/XLM, CSS, PHP, MySQL , Flash ja WordPress sovl.

Ostaminen / osaston hoitaminen
Tuoteryhmien ja osastojen hallinta

Olen ollut useasti urallani myymäläpäälikön sijainen, "kakkonen" ja
tietyn tuoteryhmän ja osaston vastaava, joten ostaminen,
tuoteryhmien hallinta, esillepano, markkinointi ja ylipäätään liikkeen
kannattava "pyörittäminen" on tuttua työtä .

Asiantuntija
Teknisten ongelmien ratkaiseminen

Teknisten laiteiden tuntemus ja niiden kehityksen seuraaminen on
vahvuuteni. Olen myös tehnyt loppuasiakkaille tietotekniikan
asennuspalveluita ja olen yleinsä se joka hoitaa vaikeammat tekniset
reklamatiot ja teknikstä tietämystä olevat kaupat.
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