
 

HENKILÖTIEDOT
Nimi
Sanna Sällgren

Osoite
Energiakuja 3 
00180 Helsinki

Puhelinnumero
0401234567

Sähköposti
esimerkki@cvmaker.fi

Syntymäpäivä
23-06-1989

Sukupuoli
Nainen

Kansallisuus
Suomi

Ajokortti
B

LinkedIn
https://linkedin.com/in/esimerkki-erkki

TAITOMATRIISI
API-kehitys

.Net / .Net core

C# / C#.net

CSS

HTML

Angular

AWS

Azure

Java / Java Script

My SQL / SQL server

React

Cisco

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Koodaushaasteet (LeetCode ja

HackerRank)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ansioluettelo

Kokenut ja omistautunut ohjelmoija seitsemän vuoden kokemuksella
ohjelmistokehitysympäristössä. Minulla on tietojenkäsittelytieteen ylempi
ammattikorkeakoulututkinto. Haluan lisätä pätevyyttäni ja taitojani pysyäkseni ammattini
huipputasolla. Tällä hetkellä keskityn johtajuustaitojeni kehittämiseen. Tekninen tietämykseni
kattaa koko ohjelmistokehityksen elinkaaren. Olen pätevä monenlaisissa sulautetuissa
järjestelmissä, ohjelmointikielissä ja alustoissa. Seuraava ihannetyöpaikkani olisi tiiminvetäjänä
tai keskitason johdossa.

Senior Developer
Microsoft, Helsinki

Minut palkattiin alunperin nimikkeelä Junior Developer tähän
ohjelmistokehitysyritykseen, ja olen edennyt nyt urallani
Senior Developer ‑tittelin alle. Vastuualueisiini kuuluvat:

Koodin kirjoittaminen käyttäjätarinoiden
hyväksyntäkriteerijärjestelmään
Riittävän testaamisen varmistaminen koodin toimivuuden
takaamiseksi
Kollegoiden koodin laadunvalvonta kollegoiden pyyntöjen
kautta
Vianetsintädiagnostiikka ja sitä kautta ongelmanratkaisu
Testausperiaatteiden noudattamisen varmistaminen
Osallistuminen ratkaisupajoihin sen varmistamiseksi, että
ominaisuuksiin sovelletaan hyvää arkkitehtuuria
Edistyneen sisäisen tekniikan hallinta kehittäjien ja
järjestelmävaatimuksien tehokkuuden kasvattamiseksi

Saavutukset
Loin tiimilleni kehittyämisen parhaat käytännöt vuonna 2019,
joka on vähentänyt ohjelmistojen muokkausaikaa 22
prosentilla.
Kirjoitin koodin vähittäismyyntiasiakkaan
kanta‑asiakasjärjestelmään, joka paransi asiakaskokemusta
ja kasvatti myyntiä 45 %.

tammi 2018 - Nykyhetki

Junior Developer
Fujitsu, Helsinki

Aloitin tässä ohjelmistokehitysyrityksessä vasta
valmistuneena ilman aiempaa työkokemusta.
Vastuualueisiini kuuluivat:

Ohjelmistosuunnittelusuositusten kehittäminen ja
kirjaaminen
Ohjelmistojen optimointi ja korjausten kehittäminen
Ohjelmisto‑ ja käyttäjäongelmien ratkaiseminen
Taustalla olevien ongelmien tunnistaminen ja ratkaisujen
tarjoaminen
Korkeampaa kokemustasoa vaativien ongelmien
eteenpäin vieminen
Sovellusten testaaminen yhteistyössä testaustiimin kanssa
Asiakkaiden pyyntöjen realisointi ja integointi toimivaksi
koodiksi yhdessä tiimin kanssa

maalis 2015 - joulu 2017

PROFIILI

TYÖKOKEMUS



Johtajuus ja tiimityöskentely (taso 5)
Liiketalousopisto, verkko-opinnot

helmi 2020 - marras 2020

Tietojenkäsittelytieteen kandidaattitutkinto
Helsingin yliopisto, Helsinki

syys 2011 - elo 2015

Tietojenkäsittelytieteen perusteet
Avoin AMK - Laurea Ammattikorkeakoulu, Helsinki

syys 2010 - heinä 2011

Ylioppilastutkinto
Sotungin lukio, Vantaa

syys 2008 - elo 2010

Hanna-Leena Piispanen
0401234567
esimerkki@cvmaker.fi

Microsoft

Pekka Haapala
0401234567
esimerkki@cvmaker.fi

Fujitsu

Mukautuvuus 
Edistynyt analyyttinen ajattelu 
Ketterä metodologia 
Analyysi ja testaaminen 
Ohjelmointi 
Ohjelmistologiikka 
Ohjelmistojen vianetsintä 
Tiimin johtaminen 
Käyttöliittymät/käyttäjäkokemus

KOULUTUS JA PÄTEVYYDET

SUOSITTELIJAT

TAIDOT
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