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KUKA? 

 

Olen Elliott Webb. Käteni on ujutettu moniin eri mielenkiinnon 
kohteisiin. Uuden haasteen tullessa vastaan, otan sen haltuun 
tutkien ja tarkkaillen. Olen valmistunut media-assistentiksi 
keväällä 2018. Kuluneen vuoden olen toiminut assistenttina 
Aalto-yliopiston Fablabissa ja kevytyrittäjänä rakentaen 
nettisivuja sekä graafisia ilmeitä. 
 
Luonteeltani olen lempeä, empaattinen ja sosiaalinen visionääri. 
Haluan tuoda seurassani olevien ihmisten parhaat puolet esiin ja 
auttaa heitä työskentelemään parempaa minäänsä kohti. 
Luovien ratkaisujen tekeminen kuuluu arkeeni. 
 
Ainutlaatuiset ratkaisut ja innovatiivisuus eivät helpolla lopu 
minulta kesken. Maailma on ihmeellinen paikka, sitä ei saa 
päästää lipumaan ohitse ennen kuin kaikki kivet on poluiltamme 
käännetty. 

ㅡ 

TYÖKOKEMUS 

 

 

Sisyfoksen tilityksiä/ Verkkosuunnittelu 
1.2021 - 2.2021 

Kirjablogin  rakennus Wordpressillä. 

 

Aalto-yliopisto, Aalto Fablab/ Fablab assistant 
16.12.2019 - 25.11.2020 

3D-printing, CNC machines, laser cutting, graphic design etc. Assisting 
the workshop master of Aalto Fablab in daily work. 

 

Tattoomika/ Verkkosuunnittelu 
5.2020 - 8.2020 

Kotisivun rakennus Wordpressillä. 

 

Mehta Heino industries/ Graafinen suunnittelu 
2.2020 - 3.2020 

Tilaustyö. 

 

ONNIHOIVA/ Henkilökohtainen avustaja 



 

07.10.2018 - 17.11.2019 

Toimintaa erilaisten ihmisten käden jatkeena, 
auttaen heitä arkisissa tehtävissä ja askareissa. 

 
Vazan Oy/ Graafinen suunnittelija 
08.2018 - 12.2018 

Facebook-mainosten suunnittelu. 

 

Milla-Maija Saari/ Verkkosivuprojekti 
01.2018 - 04.2019 

Kotisivun/portfolion rakennus Wordpressillä. 

 
Mysteeri experience OY/ Markkinointi ja viestintä (työssä oppi) 
23.10.2018 - 12.2.2019 

Valokuvaus, Wordpress ja graafiset ilmeet. 

 

Nokia River Golf & Coxa Sairaala/ Mailanpesu 
3.6.2017 - 30.6.2017 

Nokia River Golfissa kokeiltiin 
ensimmäistä kertaa Suomessa golfmailojen 
pesupalvelua. Tehtävääni kuului ihmisten bägeistä 
huolehtiminen, mailojen peseminen ja hyvien 
juttujen kertominen. 
 

SuviDesign/ Graafinen suunnittelu 
04.2017 - 05.2018 

Julisteen ja esitteen suunnittelu tapahtumaan. 

 

Nokian Uutiset/ Graafinen suunnittelija & toimittaja 
9.1.2017 - 24.03.2018 

Olin työssäopissa Nokian Uutisissa. Toimeen kuului videoiden ja kuvien 
taltiointi keikoilla, editointi, graafisten töiden tekeminen ja muutaman 
jutun kirjoittaminen lehteen. 
 

Nokian Renkaat/ toimistotyöskentely (kesätyö) 
1.6.2015 - 1.7.2015 

Toimistotyöskentelyä ja mapitusta. 
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KOULUTUS 

 

Tredu  Mediapolis / Graafinen ala ja viestintä (Media-assistentti) 
6.8.2015 -1.6.2018 

Oppiaineet/opintosuunta: Graafinen suunnittelu 

Koulutustaso: Ammattikoulu 
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TAIDOT & KYVYT 

● Adobe-ohjelmistot (Illustrator, Indesign, Photoshop, 

Lightroom, Premiere ja aftereffects.) 

● Wordpressin taitaminen läpikotaisin ja tyyliteltyjen 

responsiivisten sivujen rakentaminen 

● Cad-ohjelmistojen käyttö mm. Fusion360 & Blender 

● 3D-tulostinten käyttö sekä korjaus 

● CNC-koneet 

● Terminalin käyttö & command lines 

● Hakukoneoptimointi 

● Valokuvaus 

● Videokuvaus & editointi 

● Animaatiot 

● 3D-skannaus 

● Erilaiset taittoprosessit 

● Luovien asioiden visiointi ja niiden todellistaminen 

● Tiimityöskentely 
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SUOSITUKSET 

 

 

Aalto-yliopisto / Fablab Master, Krisjanis Rijnieks 

krisjanis.rijnieks@aalto.fi  

 

Nokia River Golf / Toiminnanjohtaja Kimmo Sirainen 

kimmo.sirainen@nrg.fi  

050 404 7409 

 

Nokia River Golf / Palvelupäällikkö Minna Mäkinen 

minna.makinen@nrg.fi  

050 350 2762 

 

 

 
 
ㅡ 
LINKIT 

 

 

 

KOTISIVUT / PORTFOLIO 

http://www.elliottwebb.fi/ 

 

LINKEDIN / PROFIILI 

linkedin.com/in/elliott-webb-4b029a195 
 

 

 
 
 


